
Wydawnictwo SGGWWydawnictwo SGGW
Warszawa 2019Warszawa 2019

SYSTEMY
ŻYWNOŚCIOWE
W WARUNKACH

GOSPODARKI
CYRKULARNEJ

STUDIUM
PORÓWNAWCZE

KRAJÓW
UNII EUROPEJSKIEJ

Jarosław GołębiewskiJarosław Gołębiewski



© Copyright by Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019

Recenzenci:  prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
 prof. dr hab. Stanisław Stańko

Projekt okładki – Tomasz Ruchniewicz
Redaktor – Jan Kiryjow
Redaktor techniczny – Elżbieta Wojnarowska

ISBN 978-83-7583-832-9 

Wydawnictwo SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02–787 Warszawa
tel. 22 593 55 20 (-22, -25 – sprzedaż), fax 22 593 55 21
e-mail: wydawnictwo@sggw.pl
www.wydawnictwosggw.pl

Druk: ZAPOL Sp.J., al. Piastów 42, 71-062 Szczecin



3

SPIS TREŚCI

WST P .............................................................................................................................................. 5

1. SYSTEMY YWNO CIOWE W TEORII I PRAKTYCE  ................................................... 13
 1.1. Systemowe ujęcie rynku żywnościowego  ..................................................... 13
 1.2. Czynniki przemian systemów żywnościowych  ........................................... 25
 1.3. Trwałe systemy żywnościowe  ............................................................................ 36
 1.4.  Globalizacja a funkcjonowanie rynków żywnościowych  ........................ 40
 1.5.  Systemy żywnościowe jako przedmiot badań ekonomicznych  ............ 49

2.  PRZEMIANY STRUKTURALNE W PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI YWNO CI
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ  .................................................................................... 51

 2.1. Kontekst europejskiego rynku wewnętrznego ............................................ 51
 2.2. Produkcja rolnicza i rybactwo ............................................................................. 55
  2.2.1.  Uwarunkowania środowiskowe i społeczno-ekonomiczne

produkcji rolniczej ..................................................................................... 55
  2.2.2. Koncentracja w europejskim rolnictwie  .......................................... 59
  2.2.3. Dynamika i struktura produkcji ........................................................... 61
 2.3. Przemysł rolno-spożywczy  .................................................................................. 73
  2.3.1. Kierunki zmian w przemyśle spożywczym ..................................... 73
  2.3.2.  Czynniki wzrostu przemysłu spożywczego

w krajach Unii Europejskiej  .................................................................. 82
 2.4. Sektory handlu i dystrybucji żywności  ........................................................... 95
 2.5. Handel zagraniczny  ................................................................................................. 100

3.  ZASOBY NATURALNE I E EKTY RODOWISKOWE
W SYSTEMACH YWNO CIOWYCH  ................................................................................. 103

 3.1.  Zasoby naturalne wykorzystywane w systemach żywnościowych  .... 103
 3.2.  Negatywne efekty środowiskowe systemu żywnościowego  ................. 113
 3.3.  Ocena zależności między sektorem żywnościowym

i środowiskiem w krajach UE  .............................................................................. 120

4.  TENDENCJE W KONSUMPCJI YWNO CI W KONTEK CIE
BEZPIECZE STWA YWNO CIOWEGO  .......................................................................... 127

 4.1.  Determinanty popytu na produkty rolne i artykuły spożywcze  .......... 127
 4.2.  Globalne zapotrzebowanie na surowce rolnicze i żywność  .................. 129
 4.3.  Bezpieczeństwo żywnościowe jako główne wyzwanie społeczne

w XXI wieku  ................................................................................................................ 131



4

 4.4.  Efekty systemu żywnościowego w zakresie
bezpieczeństwa żywnościowego  ....................................................................... 138

  4.4.1. Problem niedożywienia na świecie  .................................................... 138
  4.4.2. Kryzysy żywnościowe  .............................................................................. 140
  4.4.3. Straty i marnotrawstwo żywności  ...................................................... 144
  4.4.4. Zmiany w konsumpcji i odżywianiu  .................................................. 145

5.  SEKTOR YWNO CIOWY JAKO DETERMINANTA ROZWOJU
OBSZAR W WIEJSKICH  ...................................................................................................... 149

 5.1. Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Unii Europejskiej  ....................... 149
 5.2.  Oddziaływanie sektora żywnościowego na rozwój

obszarów wiejskich  ................................................................................................. 152
 5.3.  Krótkie łańcuchy dostaw i ich rola na obszarach wiejskich  .................. 156
 5.4.  Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju

sektora rolnego .......................................................................................................... 161

6.  EWOLUCJA SEKTORA YWNO CIOWEGO
W KIERUNKU BIOGOSPODARKI  ...................................................................................... 167

 6.1.  Pojęcie biogospodarki, przesłanki i strategia rozwoju ............................. 167
 6.2.  Nowe kierunki wykorzystania surowców rolniczych  .............................. 176
 6.3.  Interakcje między biogospodarką a rynkiem żywności  .......................... 184
 6.4.  Ekonomiczna rola sektora żywnościowego

w biogospodarce Unii Europejskiej  .................................................................. 190

7.  GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNI TYM – NOWY PARADYGMAT
W SYSTEMACH YWNO CIOWYCH  ................................................................................. 195

 7.1.  Założenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym  ............................... 195
 7.2.  Nowe modele biznesowe w rolnictwie, przetwórstwie

i handlu żywnością  .................................................................................................. 201
 7.3.  Efektywne wykorzystanie zasobów i gospodarowanie odpadami 

w systemach żywnościowych  ............................................................................. 206
 7.4.  Podmioty publiczne i prywatne we wdrażaniu

gospodarki cyrkularnej  ......................................................................................... 216
 7.5.  Biogospodarka o obiegu zamkniętym a funkcjonowanie

łańcucha żywnościowego ...................................................................................... 225

PODSUMOWANIE I WNIOSKI KO COWE  .............................................................................. 227

Bibliografia  .................................................................................................................................... 235
Aneks  ................................................................................................................................................ 261



5

WSTĘP

Jednym z najważniejszych praw człowieka jest dostęp do odpowiedniej ilości 
i jakości żywności. Prawo to zostało jednoznacznie uznane przez społeczność 
międzynarodową i zostało potwierdzone przez włączenie tych kwestii w Agendę 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. (UN, 2015). Zapewnienie dostępu 
do żywności w ujęciu globalnym zostanie osiągnięte wtedy, gdy sprawnie będą 
funkcjonować systemy żywnościowe, czyli sposoby, w jaki produkujemy, trans-
portujemy, przechowujemy, sprzedajemy i zużywamy żywność. Ze względu na 
rodzaj zaspokajanych potrzeb człowieka systemy żywnościowe są jednym z naj-
ważniejszych elementów gospodarki. Konieczność sprostania globalnym potrze-
bom związanym z wyżywieniem ludzkości wskazuje, że światowy system żyw-
nościowy musi dostarczać coraz więcej żywności dla wzrastającej populacji. Jego 
zadaniem jest również zapewnienie szans rozwoju obszarom wiejskim, które są 
uzależnione od rolnictwa. 

Jako pojęcie ekonomiczne system żywnościowy ma wiele definicji. Najogól-
niej, obejmuje on działania związane z produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją 
i konsumpcją żywności. Działania te są uwarunkowane czynnikami o charakterze 
społecznym, politycznym, gospodarczym i środowiskowym. Liniowe i przemy-
słowe podejście do zarządzania produkcją żywności i systemów konsumenckich, 
które dominowało w ciągu ostatniego stulecia stało się przyczyną narastających 
problemów środowiskowych i społecznych. Do tej pory jednak, przynajmniej do 
kryzysu, który wybuchł w latach 2007-2008, w niewielkim stopniu dostrzega-
no te problemy, a wzrost produkcji  żywności odbywał się przez systematyczne 
zagrabianie zasobów biosfery Ziemi w tradycyjnych modelach biznesowych. Do-
tychczasowe wzorce konsumpcji gospodarstw domowych miały również coraz 
większy negatywny wpływ na środowisko. W krajach wysoko rozwiniętych ciągle 
nierozwiązanym problemem jest marnotrawstwo żywności na różnych etapach 
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systemu żywnościowego. Oznacza to, że w trakcie produkcji i dystrybucji arty-
kułów spożywczych nie tylko tracimy energię i cenne zasoby naturalne, ale także 
ponosimy koszty wyrzucania żywności. Często również nie dostrzegamy nega-
tywnego wpływu systemu żywnościowego na zdrowie społeczeństwa, przejawia-
jące się we wzroście otyłości zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. 

Systemy żywnościowe są zależne zarówno od zasobów pracy i kapitału jak 
i zasobów, zasobów naturalnych. Zrównoważone i wydajne wykorzystanie tych 
zasobów jest niezbędne do zaspokojenia bieżącego i przyszłego zapotrzebowania 
na żywność. W ostatnich dziesięcioleciach podejmowano wiele inicjatyw i dzia-
łań w celu zwiększenia produkcji żywności i zapewnienia bezpieczeństwa żyw-
nościowego. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują idee biogospodarki oraz 
gospodarki o obiegu zamkniętym (gospodarki cyrkularnej). Koncepcja biogospo-
darki zaczęła się rozwijać na początku na początku XXI w. W Unii Europejskiej 
(UE) i wielu innych krajach na całym świecie przyjęto strategie biogospodarki 
(Albrecht, Ettling, 2014; Staffas i in., 2013), które definiowały sposoby przecho-
dzenia od gospodarki wykorzystującej tradycyjne paliwa kopalne do gospodarki 
opartej na biologicznych odnawialnych zasobach. Pojęcie biogospodarki oznacza 
ekonomiczne wykorzystanie biologicznych zasobów pozyskiwanych w rolnictwie, 
leśnictwie oraz rybactwie do produkcji żywności, bioenergii i biomateriałów. 
W biogospodarce jako sektorze gospodarki narodowej upatruje się współcześnie 
podstawy wzrostu ekonomicznego i szansy na przekształcenie obecnego systemu 
gospodarczego w taki, który jest ekonomicznie, ekologicznie i społecznie zrów-
noważony. Strategie biogospodarki zakładają jednak nie tylko rozwój produkcji 
żywności, ale koncentrują się również na nowych rynkach dla biomasy, takich jak 
rynek bioenergii i biomateriałów. Rynki te zmieniają relacje ekonomiczne wystę-
pujące w systemach żywnościowych, tworząc niekiedy konkurencyjne zależności 
w zakresie wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych służących do pro-
dukcji biomasy. 

Na możliwości optymalizacji rozwoju systemów żywnościowych wskazuje 
również rozwijająca się w ostatnich dekadach koncepcja gospodarki o obiegu za-
mkniętym. Gospodarka o obiegu zamkniętym to model systemu ekonomicznego, 
w którym zakłada się bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych 
i surowców. W modelu tym wskazuje się na konieczność większego wykorzysty-
wania odpadów, zachowania różnorodności biologicznej, a także wzrostu znacze-
nia odnawialnych źródeł w dostawach energii. Gospodarka cyrkularna oznacza 
w tym kontekście poszukiwanie możliwości ograniczania powstawania odpadów 
oraz jeżeli to tylko możliwe, przekształcanie istniejących odpadów w użyteczne 
zasoby. 

Takie podejście do zarządzania procesami gospodarczymi wymusza również 
nowe spojrzenie na funkcjonowanie łańcuchów dostaw żywności. Dotychczasowe 
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łańcuchy dostaw były oparte głównie na liniowym modelu ekonomicznym, który 
zakładał, że wzrost gospodarczy może się odbywać z wykorzystaniem nieogra-
niczonych zasobów. Idea liniowych, uprzemysłowionych łańcuchów żywnościo-
wych powodowała również stopniowe oddalanie miejsc produkcji od ośrodków 
konsumpcji żywności. 

Chociaż idea gospodarki o obiegu zamkniętym jest szeroko dyskutowana na 
płaszczyźnie naukowej i praktycznej, to jej wdrożenie w poszczególnych sekto-
rach gospodarki jest kwestią otwartą. Problem ten staje się szczególnie złożony, 
gdy weźmie się pod uwagę łańcuch żywnościowy. Gospodarka cyrkularna w od-
niesieniu do systemu żywnościowego oznacza zmniejszenie ilości wytwarzanych 
w nim odpadów, ponowne użycie powstających odpadów jako surowców w in-
nych procesach produkcyjnych, a także ograniczenie i unikanie marnotrawstwa 
żywności przez zmianę zachowań konsumentów. 

Głównym zamierzeniem autora pracy jest określenie znaczenia nowych mo-
deli ekonomicznych, a więc biogospodarki i gospodarki cyrkularnej w funkcjo-
nowaniu systemów żywnościowych. Podstawowym celem rozważań podjętych 
w opracowaniu jest identyfikacja i wyjaśnienie mechanizmów rozwoju systemów 
żywnościowych z wykorzystaniem koncepcji biogospodarki i gospodarki o obie-
gu zamkniętym w Unii Europejskiej. Realizacja głównego celu badań wymagała 
zrealizowania wielu zadań. Na wstępie uzasadnione było zaprezentowanie istoty, 
typów i procesów kształtowania systemów żywnościowych w warunkach postę-
pującej globalizacji. Niezbędna stała się identyfikacja przemian strukturalnych 
w sferze produkcji i dystrybucji żywności w krajach Unii Europejskiej oraz ocena 
tendencji w konsumpcji żywności, z uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa 
żywnościowego. W tym kontekście kluczowym aspektem była również oce-
na wykorzystania zasobów naturalnych w rozwoju systemów żywnościowych 
z uwzględnieniem efektów środowiskowych. Nie zawsze dla zasobów przyrody 
można znaleźć substytut, a zmniejszenie aktywów przyrodniczych może wpły-
nąć na rozwój i zrównoważenie w systemach żywnościowych. W sytuacji, gdy w 
ostatnich latach nasila się wykorzystanie zasobów naturalnych na świecie i jed-
nocześnie podkreśla się konieczność działań na rzecz zrównoważonego ich wyko-
rzystania w różnych dziedzinach gospodarki, należy zwrócić uwagę na koncepcję 
biogospodarki i praktycznych aspektów jej wdrażania. Z tego względu nieodzow-
ne było uwzględnienie tego zagadnienia w ewolucji systemów żywnościowych. 
Wskazano więc na rolę i znaczenie biogospodarki jako nowej koncepcji wytwa-
rzania surowców pochodzenia biologicznego, z jednoczesnym uwzględnieniem 
interakcji między biogospodarką a systemami żywnościowymi. W rozważaniach 
dotyczących rozwoju systemów żywnościowych, a właściwie w konkluzjach doty-
czących tych rozważań, wskazano możliwości rozwoju trwałych systemów żyw-
nościowych, nawiązujących do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.
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W pracy przyjęto założenie, że zamiany uwarunkowań społeczno-gospodar-
czych i demograficznych wymuszają potrzebę dostosowań w systemach żywno-
ściowych. Wydaje się, że obecnie mamy do czynienia z nieuchronnością zmian 
w zarządzaniu zasobami i funkcjonowaniu sektora żywnościowego. Jest to skut-
kiem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Rozwój cywilizacyjny spo-
wodował, że wykorzystanie zasobów Ziemi stało się zagrożeniem dla niej samej, 
a także dla człowieka. Dlatego dotychczasowe podejście do ich eksploatacji musi 
ulec zmianie, gdyż nasza planeta nie będzie w stanie zapewnić współczesnym 
i przyszłym społeczeństwom nieograniczonych zasobów naturalnych. Wzrost za-
potrzebowania na te zasoby jest uzasadniony w przypadku stale powiększającej 
się populacji. W tej sytuacji, bez względu na trudności, konieczne jest poszukiwa-
nie rozwiązań, które zapewnią zgodność celów ekonomicznych, środowiskowych 
i społecznych. Jednak praktyka w wielu przypadkach pokazuje, że łatwiej jest 
o tym mówić niż wdrażać w życie. 

Zamierzeniem autora było stworzenie szerszej platformy do dyskusji na te-
mat badań w omawianej kwestii również w zakresie stawiania krytycznych pytań 
o zmieniające się uwarunkowania tego rozwoju. Nie sugeruje to, że istnieje tylko 
jedna odpowiedź. Możliwości i kierunków rozwoju jest wiele, problemem więc 
staje się odpowiedź na pytanie, która droga jest najbardziej właściwa. W opra-
cowaniu podjęto próbę wskazania, który z kierunków rozwoju może okazać 
się odpowiedni do zmieniających się uwarunkowań. Sugestie te sformułowano 
na podstawie pojęć i spostrzeżeń oraz poparto teoretycznymi paradygmatami, 
które dotychczas były w nieznacznym stopniu rozpatrywane przez naukowców. 
Oczywiście istnieją w tym zakresie zróżnicowane poglądy i autor ma świado-
mość, że nie wszystkie rozwiązania, mimo iż wydają się właściwe, są łatwe do 
wdrożenia. 

W opracowaniu skupiono się na analizach regionalnych dotyczących przede 
wszystkim Europy i krajów Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach starano 
się przedstawić również szerszy kontekst rynku światowego. Systemowa natu-
ra sektora żywnościowego oznacza, że jego rozwój jest uwarunkowany wieloma 
czynnikami, a przez to badany przez wiele dyscyplin przy wykorzystaniu różnych 
modeli i podejść. W pracy wykorzystano podejścia: (1) teorii rynku i konkurencji 
w celu analizy zmian strukturalnych w systemach żywnościowych, (2) nowej eko-
nomii instytucjonalnej w analizie relacji między podmiotami w obrębie i pomię-
dzy segmentami łańcucha dostaw, (3) ekonomii środowiska i zasobów natural-
nych oraz (4) teorii rozwoju obszarów wiejskich. W ocenie zmian poszczególnych 
działalności w łańcuchu żywnościowym wykorzystano również neoklasyczne 
i endogeniczne modele wzrostu gospodarczego.

Realizacji celów i weryfikacji przyjętych założeń służy określona struktu-
ra opracowania. W rozdziale 1 wyjaśniono koncepcję podejścia do systemów 
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 żywnościowych i wskazano, w jaki sposób ta koncepcja może pomóc w opra-
cowaniu sposobów poprawy efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych 
w Unii Europejskiej. Zaprezentowano w nim także podstawowe informacje na 
temat typologii współczesnych systemów żywnościowych, scharakteryzowano 
kluczowe cechy mechanizmów zarządzania i koordynacji systemów żywnościo-
wych oraz sposób, w jaki te systemy ewoluowały w ciągu ostatnich kilku dekad, 
szczególnie pod wpływem zmieniających się warunków społeczno-ekonomicz-
nych i środowiskowych. Prezentacja zmian w badaniach naukowych dotyczących 
tych zagadnień i wskazanie znaczenia kontekstu globalizacji oraz integracji mię-
dzynarodowej w funkcjonowaniu rynków rolno-żywnościowych stanowiły tło dla 
rozważań przedstawionych w dalszej części opracowania. 

W rozdziale 2 przedstawiono cechy sektorów produkcji i dystrybucji żywno-
ści w krajach unijnych. Scharakteryzowano znaczenie rolnictwa, przemysłu spo-
żywczego i sektorów dystrybucji artykułów żywnościowych. Było to podstawą 
do analizy zmian socjodemograficznych i ich wpływu na systemy żywnościowe 
zawarte w rozdziale 4. Określenie tendencji w konsumpcji żywności poprzedzono 
także omówieniem w rozdziale 3 wykorzystania zasobów naturalnych i wpływu 
tego wykorzystania na środowisko. Analiza obecnego stanu oraz przewidywane-
go wykorzystania zasobów naturalnych na poziomie regionalnym i globalnym, 
a także presji na środowisko umożliwiła ocenę spodziewanych skutków dalsze-
go funkcjonowania systemów żywnościowych w dotychczasowej formie. W tej 
części pracy podjęto również próbę określenia wpływu różnych uwarunkowań 
środowiskowych na tempo wzrostu poszczególnych działalności w łańcuchu 
żywnościowym. 

W kolejnym rozdziale dokonano oceny kierunków zmian we wzorcach kon-
sumpcji żywności. Kluczowym wyzwaniem dla systemu żywnościowego jest 
zapewnienie wystarczającej ilości żywności. Uwarunkowania bezpieczeństwa 
żywnościowego omówiono wskazując poziom niedożywienia na świecie. Jest to 
znaczący problem, jednak o tyle dyskusyjny, że powszechne jest stwierdzenie 
o produkcji dostatecznej ilości żywności do zapewnienia bezpieczeństwa żywno-
ściowego całej populacji. Czy zawodzi więc dystrybucja żywności? Gdzie wystę-
puje jej niedostatek i gdzie wystąpi w niedalekiej przyszłości? W jakim zakresie 
istniejące nawyki żywieniowe mogą w przyszłości przyczyniać się do jeszcze 
większego obciążenia środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów? Są to 
kluczowe pytania, na które odpowiedź można uzyskać prowadząc badania syste-
mów żywnościowych.

Funkcjonowanie sektora żywnościowego ma bezpośredni wpływ na rozwój 
rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienie to omówiono w rozdziale 5, wska-
zując m.in. na krótkie łańcuchy dostaw i ich znaczenie w kontekście korzyści 
gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Przeprowadzenie w tej części 
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opracowania modelowej analizy pozwoliło wskazać na uwarunkowania związane 
z rozwojem obszarów wiejskich i ich wpływem na rolnictwo oraz produkcję rol-
ną. Zakres badań wymagał także omówienia koncepcji biogospodarki, co przed-
stawiono w rozdziale 6. Wskazano na nowe kierunki wykorzystania surowców 
pochodzenia biologicznego oraz na interakcje między biogospodarką a rynkiem 
żywności. Wiązało się to ze zwróceniem uwagi na zmiany struktury i dynamiki 
łańcuchów dostaw artykułów spożywczych w krajach Unii Europejskiej. Omó-
wienie procesów konsolidacji w sektorach przetwórstwa spożywczego i handlu 
detalicznego żywnością, zmian pozycji negocjacyjnych uczestników łańcucha, 
znaczenia marki własnej w Unii Europejskiej, pozwoliło wskazać i określić zna-
czenie rozwoju alternatywnych systemów żywnościowych. 

W 7 rozdziale skoncentrowano się na wskazaniu możliwości rozwoju „bar-
dziej” zrównoważonych systemów żywnościowych, z wykorzystaniem koncepcji 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Niezmiernie ważny jest aspekt wyzwań sto-
jących przed systemem żywnościowym w kontekście zrównoważonego rozwoju 
oraz relacje między wykorzystaniem zasobów, wpływem na środowisko i dzia-
łaniami związanymi z systemem żywnościowym. Działania te dotyczą gospo-
darki o obiegu zamkniętym. Istotne w tej części opracowania było wskazanie 
konieczności zrozumienia i wdrażania rozwiązań z zakresu obiegu zamkniętego 
w systemie żywnościowym. Rozważono kwestie obciążeń, ale także korzyści, ja-
kie są możliwe do osiągnięcia przez firmy. Dotyczy to przejrzystych rozwiązań 
w zakresie współpracy na każdym etapie systemu żywnościowego. Przed wszyst-
kimi sektorami produkcji i dystrybucji żywności stoją duże wyzwania w zakresie 
wzrostu wydajności i stosowania innowacyjnych rozwiązań prowadzących do 
„oszczędności” zasobów. Jest to możliwe w sytuacji zmniejszania kosztów, dzię-
ki wzrostowi efektywności wykorzystania surowców. Gospodarka cyrkularna 
obejmuje również konieczność zmian w dotychczasowych trendach konsumpcji 
żywności. Szczególnie zwraca się na to uwagę w krajach bogatych, wysoko roz-
winiętych, gdzie korzystna sytuacja finansowa społeczeństwa przyczynia się do 
nadmiernego marnowania żywności.

Prowadzone badania miały na celu wskazanie konkretnych działań, które 
różne podmioty mogłyby podjąć w celu zwiększenia efektywności systemów 
żywnościowych zarówno w rozumieniu wydajności produkcji, jak i efektywności 
wykorzystania zasobów (w tym kontekst środowiskowy). Nie będzie to możliwe 
bez odpowiednich uwarunkowań instytucjonalnych. Zakres analiz koncentruje 
się głównie na krajach Unii Europejskiej, ale także wskazuje na szerszy kontekst 
i problemy w ujęciu światowym. W dobie globalizacji problemy produkcji, prze-
twórstwa, dystrybucji i konsumpcji żywności muszą być rozpatrywane w ujęciu 
obejmującym globalny kompleks gospodarki żywnościowej. Materiałem badaw-
czym wykorzystywanym w analizach były liczne dokumenty i dane statystyczne 
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Unii Europejskiej, określające omawiane zagadnienia z punktu widzenia rozwią-
zań i regulacji w zakresie funkcjonowania systemów żywnościowych, szczególnie 
elementów składających się na te systemy. 

Monografia jest wynikiem przemyśleń i reakcji autora na problemy wykorzy-
stania środowiska i zasobów naturalnych w systemach żywnościowych. Systemy 
żywnościowe nie są niezmienne. Proces ewolucji ma charakter ciągły. Różne 
może być natomiast tempo następujących zmian. Prowadzenie systematycznych 
badań i ocen jest więc jak najbardziej uzasadnione. Jednak każde badanie kry-
je w sobie wiele do końca niewyjaśnionych zawiłości i problemów, gdyż wiedza 
ludzka, mimo wieków badań jest nieprecyzyjna. Na pewno należy stwierdzić, iż 
długookresowe przewidywania muszą uwzględniać podejście interdyscyplinar-
ne, obejmujące zagadnienia ekonomiczne, ale także społeczne i środowiskowe. 
W opracowaniu można znaleźć wiele danych, które posłużą formułowaniu wła-
snych poglądów i będą skłaniać do dyskusji. Dlatego autor ufa, że treści zawarte 
w monografii pozwolą czytelnikowi wyrobić sobie własny pogląd na zagrożenia, 
jakie niesie ze sobą funkcjonowanie systemu żywnościowego w sposób linearny, 
a omawiane zagadnienia skłonią do refleksji i przekonania co do konieczności 
przystosowania się systemu żywnościowego (jak i społeczeństwa) do zasad go-
spodarki cyrkularnej.

* * *

Autor pragnie podziękować osobom, których pomoc oraz przyjazny stosunek 
przyczyniły się do tego, że powstała ta książka i dotarła do czytelnika. Dziękuję 
wszystkim Profesorom oraz Współpracownikom z Katedry Polityki Europejskiej 
i Marketingu oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie za ko-
mentarze do tej rozprawy i naukową atmosferę, która pozwoliła na jej przygo-
towanie. Dziękuję Recenzentom monografii – profesorowi dr. hab. Stanisławowi 
Krasowiczowi i profesorowi dr. hab. Stanisławowi Stańko, za poświęcony czas 
i niezmiernie cenne, szczegółowe uwagi do pierwotnej wersji pracy, które po-
zwoliły na jej udoskonalenie i nadanie obecnej formy. Dziękuję również mojej 
rodzinie za cierpliwość i wsparcie.
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SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE
W TEORII I PRAKTYCE

1.1. SYSTEMOWE UJĘCIE RYNKU ŻYWNOŚCIOWEGO

W naukach społecznych i przyrodniczych istnieje tradycja wykorzystania po-
dejścia systemowego do badania problemów wynikających z interakcji między 
różnymi, współzależnymi komponentami. Termin „system” jest często używany 
w nauce i praktyce, jakkolwiek niekoniecznie jednoznacznie definiowany. Pier-
wotną przyczyną pojawienia się tego terminu była potrzeba stworzenia pojęcia, 
które wprowadziłoby ład do rozważań nad problemami o coraz większej złożo-
ności. Steffen i Born (1987) wskazują, że systemy nie są realnie egzystującymi 
tworami, lecz myślowymi konstrukcjami ludzi tworzonymi, w celu lepszego zro-
zumienia rzeczywistości. Weinberg definiuje system jako pewną całość, wcho-
dzącą w skład większych całości, utworzoną z części (całości mniejszych) po-
wiązanych w sposób nadający jej pewną strukturę i wyodrębnioną ze względu 
na pewne funkcje przydzielone tym całościom (Weinberg, 1997). Kieżun określa 
system jako wyodrębnioną część otaczającej nas rzeczywistości, mającą pewną 
wewnętrzną strukturę, składającą się z części uporządkowanych według ustalo-
nych reguł, określających ich wzajemne relacje (Kieżun, 1998). Podobnie pojęcie 
to ujmują Steffen i Born (1987) wskazując, iż przez pojęcie systemu rozumie się 
całość składającą się z pewnej liczby elementów. Mynarski (1993) podkreśla, 
że istotą podejścia systemowego jest traktowanie każdego obiektu jako ukła-
du wyodrębnionego z otoczenia i powiązanego z nim za pomocą wejść i wyjść 
lub jako systemu składającego się z pewnej liczby elementów powiązanych ze 
sobą za pomocą relacji (sprzężeń) i tworzących określoną całość. W przypadku 
układu przedmiotem zainteresowania są powiązania zewnętrzne i właściwo-
ści funkcjonalne, natomiast w przypadku systemu – powiązania  wewnętrzne

1
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i właściwości strukturalne. Należy stwierdzić, że oba podejścia mają charak-
ter systemowy, przy czym pierwsze reprezentuje zewnętrzny punkt widzenia, 
a drugie jest spojrzeniem od wewnątrz.

Podejście systemowe wywodzi się z ogólnej teorii systemów (Ison i in., 
1997). Jej początki związane są z pracami wiedeńskiego biologa Ludwiga von 
Bertalanffy’ego, który w 1937 roku na Uniwersytecie w Chicago po raz pierwszy 
przedstawił zarys ogólnej koncepcji systemowej. Od tego czasu podejście syste-
mowe, myślenie systemowe i teoria systemów zyskały ważne znaczenie jako te-
oretyczno-metodologiczna podstawa nowoczesnej nauki (von Bertalanffy, 1984). 
Podejście systemowe zaproponowane przez Ludwiga von Bertalanffy’ego przeja-
wia się w spojrzeniu na naturę rzeczywistości, w metodologii jej badania, a także 
w metodach oddziaływania na tę rzeczywistość. Ważne jest więc spojrzenie na 
system, wyodrębniając go z pewnego otoczenia i określając związki między nim 
a otoczeniem. Istotą tego podejścia jest traktowanie badanych obiektów jako sy-
stemów otwartych, inaczej zbiorów elementów powiązanych w taki sposób, że 
tworzą one nową całość, która wyróżnia się w danym otoczeniu. Czyli system jest 
nie tylko sumą jego poszczególnych elementów, ale ze względu na swoją struktu-
rę i zachodzące między tymi elementami uporządkowanie stanowi więcej niż tyl-
ko sumę składowych. Głównym paradygmatem teorii systemów jest holistyczne 
(całościowe) traktowanie rzeczywistości. Teoria systemów od samego początku 
istnienia wykorzystywała i włączała w swoje ramy koncepcje istniejące w innych 
naukach, w tym również humanistycznych. Stanowi ona zasób wiedzy uzyskanej 
w wyniku badań systemowych w dającym się zaobserwować świecie i opiera się 
na następujących zasadach: synergii, kontekstu, izomorfizmu, pożądanej różno-
rodności, ograniczonej funkcjonalności i optymalności działania (Gospodarek, 
2009). 

Każdy system jako całość charakteryzuje się synergią elementów składo-
wych, która powoduje, że wynik działania systemu stanowi sumę jego elementów 
składowych powiększoną o określoną wartość. Jednocześnie każdy system jest 
autonomiczną częścią otaczającej go rzeczywistości. Każdy z nich może jednak 
charakteryzować się inną skutecznością i efektywnością. Każdy system charak-
teryzuje się pewną różnorodnością. Wskazuje na to prawo Ashby’ego, mówiące, 
że wzrastający stopień jego wewnętrznej różnorodności zależy od zróżnico-
wania i zmienności wejść do systemu (Ashby, 1957). Aby skutecznie zarządzać 
danym systemem, podmiot regulujący musi reprezentować odpowiedni poziom 
wewnętrznej różnorodności – adekwatny do stopnia złożoności regulowanego 
systemu (Midttun, Riedel, 2011). Zasada ograniczonej funkcjonalności systemu 
z kolei wskazuje, że jego funkcjonalność względem określonego kryterium zależy 
od sprawności jego najsłabszego elementu względem tego kryterium. Jednak, jak 
wskazuje Gospodarek (2009), może się zdarzyć tak, że „funkcjonalność modelu 
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w ujęciu systemowym jest ograniczona nie tylko przez najsłabsze ogniwo, ale 
również przez zbyt ubogą różnorodność w sensie Ashby’ego”. 

Ogólna teoria systemów jest próbą oglądu zjawisk naturalnych jako hierarchii 
systemów, z których każdy jest jednocześnie częścią większego systemu i zbio-
rem systemów podrzędnych. Równocześnie każdy podsystem jest względnie 
 autonomicznym organizmem, który ma niezależne własności całości, jak również 
zależne własności części. Istotą działania systemów jest „…wzajemne zależne 
i jednoczesne dynamiczne oddziaływanie na siebie wielu elementów składowych 
danej całości. Spojrzenie systemowe postrzega świat w kategoriach dynamicz-
nych związków i integracji. Systemy to zintegrowane całości, których własności 
nie są prostą sumą własności poszczególnych części tych całości” (Ślusarska i in., 
2013).

Jak podkreśla Aronson (1996), tradycyjna analiza skupia się na odrębnych 
indywidualnych częściach badanego zjawiska. W przeciwieństwie do tego, sys-
temowe myślenie koncentruje się na analizie interakcji występujących między 
elementami badanego systemu i pomaga zrozumieć działania prowadzące do 
wyników. Teoria systemów uwzględnia szeroką, holistyczną perspektywę w ba-
daniu systemu, nakreślaniu podsystemów i ich relacji oraz badaniu powiązań 
z innymi systemami (Sobal i in., 1998). Systemy są więc postrzegane jako ze-
stawy elementów, które funkcjonują razem jako połączone jednostki. Między 
systemem a jego otoczeniem istnieją granice i mogą być one mniej lub bardziej 
otwarte, lub zamknięte z powodu różnego poziomu przenikalności. Całe syste-
my mają przeważnie inne właściwości niż tylko suma ich części składowych. 
W systemach można wyróżniać podsystemy a między częściami systemu i jego 
podsystemami oraz między systemem a jego otoczeniem występują przepływy 
materiałów oraz informacji (Steffen, Born, 1987). Zgodnie z takim podejściem, 
system uwzględnia całą złożoność związków między poszczególnymi elemen-
tami, ale także podsystemami, i nierozerwalne powiązania z czynnikami ze-
wnętrznymi (otoczeniem). 

Jednym z obszarów systemowego ujęcia zjawisk ekonomicznych jest rynek. 
Kategoria rynku jest jednym z podstawowych pojęć w ekonomii, ale jest rów-
nież rozpatrywana na gruncie innych nauk. Rynek jest definiowany jako katego-
ria ekonomiczna, która jest związana z produkcją i wymianą towarów i istnieje 
wtedy, gdy co najmniej dwóch partnerów wymienia towary lub usługi. Jest to 
proces, za pomocą którego sprzedający i kupujący określają, co chcą sprzedać 
i kupić oraz na jakich warunkach (Kamerschen i in., 1991). Jak podkreśla jednak 
Garbacik, pełny rozwój rynku ma miejsce dopiero wtedy, gdy występuje duża 
liczba aktów kupna sprzedaży oraz gdy istnieje bogactwo form, w jakich te trans-
akcje są zawierane (Garbacik, 1978). W najwęższym, technicznym ujęciu rynek 
traktuje się jako miejsce spotkań kupujących i sprzedających,  zawierających 
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 transakcje handlowe. Tak definiowanymi rynkami są place targowe, sklepy, ba-
zary i wszelkie inne miejsca, w których dokonywane są akty kupna-sprzedaży 
(Boczar, 1974). 

W ujęciu ekonomicznym rynkiem nazywa się grupę nabywców i sprzedawców 
konkretnego dobra lub usługi. Nabywcy decydują grupowo o popycie na ten pro-
dukt, a sprzedawcy – grupowo o podaży tego produktu. W definicji tej występują 
kategorie popytu i podaży, które łącznie z ceną tworzą mechanizm dostosowaw-
czy, określany mechanizmem rynkowym. Ujęcie ekonomiczne rynku koncentruje 
się zatem przede wszystkim na rozpoznaniu tego mechanizmu i jego uwarunko-
wań. Podstawą teoretyczną analiz rynkowych w ujęciu ekonomicznym jest model 
rynku konkurencyjnego (ang. competitive market). W modelu tym na rynku działa 
wielu nabywców i wielu sprzedawców handlujących identycznymi produktami, 
co sprawia, że każdy z nich jest cenobiorcą, a więc ma jedynie nieznaczny wpływ 
na poziom ceny rynkowej. Oprócz rynku doskonale konkurencyjnego, w ekonomii 
występują również inne modele rynków: monopol, rynek oligopolu czy konku-
rencja monopolistyczna, do których przyjęcie założenia o konkurencji doskonałej 
nie jest możliwe (Mankiw, Taylor, 2009). 

Na tle różnych ujęć należy zwrócić uwagę na ujęcie cybernetyczne (systemo-
we) w analizie rynku. Pojęciem rynku w znaczeniu systemowym określa się celo-
wo wyodrębniony zbiór elementów i relacji zachodzących między nimi (Mynarski, 
1976). Wyodrębnienie rynku jako określonego zbioru elementów umożliwia jego 
analizę z różnych punktów widzenia, zewnętrznego i wewnętrznego. Zewnętrzne 
spojrzenie na rynek powoduje, że główna uwagę w analizie koncentruje się na 
powiązaniach rynku z jego otoczeniem. Powiązania te reprezentowane są przez 
wejścia i wyjścia o charakterze zasileniowym oraz wejścia i wyjścia informacyjne. 
Do pierwszej grupy należy zaliczyć podaż rynkową (dostawy produktów i usług) 
oraz popyt (zgłaszane przez nabywców zapotrzebowanie i realizowane zakupy). 
Zmiany tych podstawowych wielkości w czasie wpływają na wielkość zapasów 
rynkowych. Wejściem zasileniowym są również dochody (fundusz nabywczy), 
które reprezentują możliwości nabywcze konsumentów, natomiast wyjściem za-
sileniowym powiązanym z nim są przychody sprzedawców wynikające ze zrea-
lizowanych obrotów. Różnica między tymi wielkościami decyduje o chłonności 
rynku. Podstawowymi wejściami informacyjnymi są oferty produkcyjne i zapo-
trzebowanie konsumentów wyrażone chęcią zakupu określonych produktów 
i usług. Z kolei wyjściami informacyjnymi, które wpływają na produkcję są za-
mówienia zgłaszane przez odbiorców, a wyjściami tego typu oddziałującymi na 
konsumpcję są oferty handlowe (przekazy reklamowe, strona internetowa itp.). 
W ujęciu rynku jako układu występują również wejścia i wyjścia o charakterze 
regulacyjnym w formie różnego rodzaju aktów normatywnych (zakazy i ograni-
czenia prawne) (Mynarski, 1993).
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Każdy układ rynkowy występuje w podwójnej roli. Z jednej strony może sta-
nowić część większego sytemu, z drugiej zaś, jako samoistny system może być 
podzielony na mniejsze podsystemy. Należy podkreślić, że w pierwszym przy-
padku rynek jest podsystemem, natomiast w drugim nadsystemem. Jeden i drugi 
mają swoje otoczenie, z którym są powiązane za pomocą wejść i wyjść, jednak 
charakter powiązań w obu tych przypadkach jest różny. W przypadku nadsyste-
mu powiązania mają charakter strukturalny, natomiast podsystemu – funkcjonal-
ny. Takie ujęcie rynku oznacza, że rola powiązań układu rynkowego względem 
otoczenia zmienia się w zależności od sposobu jego traktowania. Ujmując rynek 
jako podsystem, jego otoczeniem jest cała sfera gospodarki narodowej, z którą 
jest powiązany przez pełnioną w niej rolę, natomiast w przypadku podsystemu 
otoczeniem są te elementy, z którymi powiązany jest za pomocą wejść i wyjść. 

Jak więc definiować pojęcie systemu żywnościowego? W literaturze wystę-
puje wiele bardziej lub mniej precyzyjnych definicji. Kowalczyk wiąże pojęcie 
systemu żywnościowego, podobnie zresztą jak pojęcie agrobiznesu, z formą in-
tegracji podmiotów rynkowych związanych z żywnością w następstwie procesów 
rozwojowych, zdobyczy postępu technicznego oraz poszukiwania efektywnych 
z mikroekonomicznego punktu widzenia form działania. Wskazuje ponadto, że 
w literaturze są różne określenia tej integracji i wymienia oprócz wspomnianego 
już agrobiznesu (ang. agribusiness), takie jak: system rolno-przemysłowy (ang. 
agro-industry system), system rolno-żywnościowy (ang. agrifood system), łańcuch 
żywnościowy (ang. food chain), gospodarka żywnościowa (ang. food economy), 
system żywnościowy (ang. food system). Podkreśla, że według indywidualnych 
poglądów różnych autorów, poszczególne kategorie mają swoje odmienności, 
wynikające przede wszystkim z zakresu oraz form integracji poszczególnych po-
miotów i grup podmiotów, jednak generalnie wszystkie odnoszą się do koncepcji 
zintegrowanego systemu produkcji żywności (Kowalczyk, 2010). Również Kneen 
używa terminu „system żywnościowy” w odniesieniu do wysoce zintegrowanego 
systemu, który obejmuje wszystkie rodzaje działalności – od dostawców surow-
ców rozpoczynając, a na sprzedaży detalicznej i konsumentach kończąc (Kneen, 
1993). 

Szersze ujęcie sytemu żywnościowego, wykraczające poza aspekt inte-
gracji, prezentuje Capone z zespołem, podkreślając, że „System żywnościowy 
obejmuje wszystkie procesy związane z wyżywieniem ludności oraz zaangażo-
wane nakłady i wygenerowane efekty w każdym z tych procesów. Na system 
żywnościowy wpływa wiele uwarunkowań o charakterze społecznym, politycz-
nym, gospodarczym i środowiskowym” (Capone i in., 2014). Ingram podkreśla, 
że koncepcja systemu żywnościowego nie tylko pomaga zidentyfikować pełen 
zakres czynności związanych z produkcją i dostawami żywności, ale także po-
zwala określić zaangażowane podmioty, ich rolę oraz wiele złożonych interakcji 



SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W WARUNKACH GOSPODARKI CYRKULARNEJ

18

między nimi (Ingram, 2011). Przedstawia on także propozycję modelu, który 
pozwala wyjaśnić oddziaływanie różnych zmiennych zewnętrznych na produk-
cję, dystrybucję i konsumpcję żywności, w tym zmian globalnego środowiska, 
i interakcje zachodzące w systemie żywnościowym (rys. 1). Model ten ukazuje 
szeroką definicję systemu żywnościowego i obejmuje interakcje między środo-
wiskiem przyrodniczym, społecznym i gospodarczym, które określają działania 
(od produkcji do konsumpcji) oraz efekty tych działań (wkład w bezpieczeń-
stwo żywności, ochronę środowiska i dobrobyt społeczny). Takie ujęcie syste-
mu żywnościowego znacznie poszerza dotychczasową interpretację łańcucha 

System żywnościowy 

Produkcja żywności
Przetwórstwo i pakowanie żywności

Dystrybucja i sprzedaż detaliczna 
Konsumpcja
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e

Środow
iskow

e

Bezpieczeństwo
żywnościowe 

Wykorzystanie 
żywności

Dostęp

Dostępność 
żywności

Efekty społeczno-ekonomiczne
np. środki do życia, spójność 

społeczna

Efekty środowiskowe
np. jakość wody, emisja CO2

Uwarunkowania 
„naturalne”, np. 
wulkany, cykle 

słoneczne

Interakcje 
uwarunkowań

Globalne zmiany środowiska

Pokrycie terenu
Warunki atmosferyczne

Zmiany klimatu i zasobów
Bioróżnorodność

Zasolenie
Poziom wód

Dostępność składników 
odżywczych w glebie

Uwarunkowania
społeczno-ekonomiczne

Demograficzne
Ekonomiczne

Polityczne
Społeczno-kulturowe

Technologiczne

RYSUNEK 1. Uwarunkowania funkcjonowania i efekty systemu żywnościowego
Źródło: (Ingram, 2011).
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dostaw żywności, łańcucha marketingowego czy nawet sytemu marketingowe-
go żywności, które koncentrowały się na aspektach organizacyjnych i zagadnie-
niach efektywnościowych. 

Przedstawiony model definiuje główne działania i uczestników zaangażo-
wanych w systemy żywnościowe, a także procesy, wpływające na nie czynniki 
otoczenia oraz efekty społeczne i środowiskowe. Model ten pozwala zidentyfi-
kować kluczowe procesy i determinujące je czynniki, które wpływają na efek-
ty powstające w wyniku działania systemu, a podstawowym efektem systemu 
żywnościowego powinno być zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. 
Podobne podejście do rozumienia systemu żywnościowego prezentują Heller 
i Keoleian (2003). Analizując amerykański system żywnościowy, wskazali, że 
jego rozwój wymaga dogłębnego zrozumienia relacji między zachowaniami 
konsumpcyjnymi, działalnością przetwórczą i dystrybucyjną a praktykami 
produkcyjnymi w rolnictwie. Autorzy ci analizowali powiązania między po-
trzebami społecznymi a procesami naturalnymi i ekonomicznymi związanymi 
z zaspokajaniem potrzeb i związane z tym konsekwencje dla środowiska. Na 
problem bezpieczeństwa żywnościowego zwróciła również uwagę Ericksen, 
podkreślając, że system żywnościowy jest zwykle postrzegany jako zestaw dzia-
łań od produkcji surowców po konsumpcję finalnych produktów, który wpływa 
na bezpieczeństwo żywnościowe i oddziałuje na środowisko i społeczeństwo 
(Ericksen, 2008). Działania podejmowane w ramach systemu żywnościowego 
grupuje się najczęściej według następujących kategorii: produkcja surowców 
żywnościowych, przetwórstwo i pakowanie żywności, dystrybucja i sprzedaż 
detaliczna oraz konsumpcja żywności (Branson, Norvell, 1983; Gołębiewski, 
2007; Hamulczuk, 2015; Ingram, 2011). 

Należy w tym miejscu podkreślić, że występujące w gospodarce systemy 
żywnościowe mają różny zasięg geograficzny. W ujęciu geograficznym przyjmu-
je się, że rynek to obszar o zbliżonych warunkach dokonywania zakupu i sprze-
daży, w tym gęstości sieci handlowej, formach sprzedaży, zbliżonym poziomie 
cen, podobnych preferencjach i zwyczajach nabywców. Rynki geograficzne trak-
towane są jako układy przestrzenne wyodrębnione ze względu na terytorialny 
zasięg podaży, popytu i ceny. Zasięg ten może być różny w zależności od rodzaju 
towaru i potrzeb, które on zaspokaja. W tym ujęciu najmniejszym przestrzennie 
rynkiem jest rynek lokalny, a największym rynek światowy. Między tymi skraj-
nymi układami występują różne pośrednie formy, takie jak rynki regionalne, 
krajowe i międzynarodowe. 

Rynki lokalne stanowią najmniejszy układ przestrzenny, wyodrębniony ze 
względu na sieć handlową o danym typie asortymentu. Ich podstawową cechą 
jest koncentryczna budowa, polegająca na nakładaniu się na mniejsze rynki lokal-
ne jednych branż większych rynków lokalnych innych branż, w ramach  których 
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 zachodzą wzajemne interakcje. To koncentryczne nakładanie się na siebie ryn-
ków lokalnych poszczególnych branż wynika między innymi z tego, że centra 
handlowe większych ośrodków miejskich skupiają sprzedawców poszczególnych 
branż, którzy przyciągają kupujących nie tylko z danego ośrodka miejskiego, ale 
również nabywców z rynków o mniejszym zasięgu terytorialnym. Objawia się to 
przenikaniem zakupów z jednych rynków na inne w ramach określonych struk-
tur hierarchicznych tych rynków. Kolejnym układem przestrzennym rynków 
jest rynek krajowy, który obejmuje zasięgiem cały kraj w granicach administra-
cyjnych. Jego rozmiar wyznaczają globalna podaż i popyt oraz istniejący system 
cen wyrażony w walucie danego kraju. Rynek ten, ze względu na to, że znaczna 
część badań ekonomicznych bazuje na krajowych statystykach masowych sekto-
rów, stanowi punkt odniesienia wielu analiz ekonomicznych. Rynek zagraniczny 
obejmuje natomiast wymianę handlową z zagranicą, a więc powiązania danego 
kraju z partnerami zagranicznymi przez eksport i import. Rynek międzynarodo-
wy z kolei stanowi układ powiązań powstały na podstawie międzynarodowego 
społecznego podziału pracy. Rynki międzynarodowe wyodrębniają się jako spój-
ne systemy powiązane na zasadzie współpracy kooperacyjnej lub integracyjnej. 
Spójność ta wynika z wzajemnych umów i porozumień handlowych. W literaturze 
wskazuje się, że zmiany w handlu międzynarodowym przejawiają się w zacie-
śnianiu związków w ramach istniejących ugrupowań integracyjnych, powstawa-
niu nowych stref handlowych oraz liberalizacji zasad wymiany handlowej w skali 
światowej (Dybowski, 1998). W ramach rynków międzynarodowych rozwija się 
pojęcie regionów, rozumianych jako obszary na pograniczu państw lub przestrzeń 
obejmująca zbiór państw na danym obszarze geograficznym, np. kontynencie 
(Pietrzak, 2014). Najszerszym obszarem przestrzennym rynku jest rynek świato-
wy nazywany też globalnym. W podstawowym ujęciu rynek światowy obejmuje 
zasięgiem cały glob ziemski, a przedmiotem obrotu na tym rynku są najczęściej 
surowce i materiały, dla których różnice technologiczne są nieznaczne i łatwo jest 
ustalić standardy jakościowe oraz ceny światowe (Mynarski, 1993).

Proces tworzenia się światowego rynku żywności miał miejsce już w począt-
kach XIX wieku, gdy rewolucja przemysłowa na zachodzie Europy, w tym przede 
wszystkim w Anglii, doprowadziła do zasadniczych przeobrażeń strukturalnych 
w tradycyjnie dotychczas kształtowanych gospodarkach krajów tego regionu. 
Przyczynkami do jego powstania i rozwoju były: 
• szybki przyrost ludności tych krajów, w tym głównie ludności miast, 
• wzrastający deficyt żywności produkowanej po wysokich kosztach w krajach 

Europy Zachodniej, 
• intensyfikacja zagospodarowania kolonii pozaeuropejskich, wciąganych 

w orbitę zainteresowań wymiennych krajów metropolitarnych, jako dogodne 
rynki zbytu dla ich produkcji przemysłowej, 
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• rozwój środków masowego transportu, ułatwiających transport po niskich 
kosztach na duże odległości (Wojciechowski, 1977). 
Rozwój światowego rynku żywności przebiegał w różny sposób, w zależno-

ści od stopnia koncentracji produkcji artykułów rolnych w układzie geograficz-
nym. Pierwszą grupę stanowiły rynki towarów masowych, których produkcja 
jest na świecie względnie równomiernie rozmieszczona (np. zboża). Znaczna 
część podaży zbóż trafia na rynki międzynarodowe, ale istnieją i rozwijają się 
rynki regionalne o węższym lub szerszym zasięgu. Pozwala to również na kształ-
towanie się jednolitej ceny światowej, mało elastycznej w krótkich okresach, 
mimo różnorodności kosztów własnych produkcji, które występują w różnych 
regionach. Drugą grupę stanowią uprawy skoncentrowane geograficznie, jak 
kakao, kawa, herbata oraz owoce strefy podzwrotnikowej i inne. W odniesieniu 
do tych produktów wahania podaży są duże i silne, lecz w tej grupie produktów, 
z uwagi na ich koncentrację, łatwiej można zmonopolizować skup i dostawę 
na rynki światowe. Organizacje monopolistyczne określają i wyznaczają ceny 
tych produktów na poziomie niezależnym od wielkości produkcji i jej wahań. 
W przypadkach nadprodukcji skup zostaje ograniczony do wielkości określonej 
popytem światowym, w przypadku spadku produkcji wielkość popytu przysto-
sowuje się do zmniejszonej podaży przez podwyższanie cen (Wojciechowski, 
1977). 

Kwestią, na którą należy także zwrócić uwagę jest ewolucja podejścia do 
analizy systemu żywnościowego i modeli wykorzystywanych do jego opisu. 
W literaturze przedmiotu panuje pogląd, że modele we współczesnej nauce są 
jednym z fundamentów budowy wiedzy (Winkowska-Nowak i in., 2007). Jednak, 
jak podkreśla Gospodarek, model reprezentuje zwykle jakąś część otaczającej 
rzeczywistości przez obrazowanie określonego zjawiska w postaci fenomeno-
logicznej lub danych eksperymentalnych (Gospodarek, 2009). Również w od-
niesieniu do systemu żywnościowego spotyka się różne podejścia do opisu jego 
struktury i elementów. Sobal i współpracownicy zidentyfikowali cztery główne 
typy modeli, które znajdują zastosowanie do opisu systemu żywnościowego 
(Sobal i in. 1998): 1) łańcuch żywności (model przepływu), 2) cykl żywności 
(model cyrkularny), 3) sieć żywnościowa (model sieciowy), 4) kontekst żywno-
ści (model ekologiczny) (rys. 2).

Model łańcucha żywnościowego jest prawdopodobnie najczęściej spotyka-
nym modelem w dotychczasowych badaniach (Kaiser, Suzuki, 2006; Marion, 
1986). Model ten koncentruje się na przepływie materiałów lub obiektów przez 
sekwencję ogniw, kładąc główny nacisk na procesy transformacji i przemiesz-
czania, które są często uporządkowane liniowo. Obok pojęcia łańcucha żyw-
nościowego, zamiennie używa się również określenia łańcuch marketingowy 
(Rembisz, 2015) lub łańcuch podaży (Schary, Skjott-Karsen, 2002). Z koncepcją 
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łańcucha żywnościowego powiązane są pojęcia kanału dystrybucji żywności, 
kanału marketingowego, kanału rynkowego i kanału sprzedaży. Pojęcia te na-
jogólniej odnoszą się do zbiorów wzajemnie od siebie zależnych organizacji 
uczestniczących w procesie dostarczania produktu lub usługi do konsumpcji 
lub użytkowania i są rozpatrywane z punktu widzenia określonego dostawcy 
(producenta) (Armstrong, Kotler, 2015; Czubała, 1996; Stern i in., 2002). Istot-
ną cechą modeli łańcuchów żywnościowych jest możliwość wyodrębnienia 
różnorodnych strumieni płynących między poszczególnymi uczestnikami i og-
niw spełniających różne funkcje produkcyjne i marketingowe. Ograniczeniami 
modeli łańcuchów żywności są: brak analizy wpływu czynników zewnętrznych 
spoza łańcucha, nastawienie na sekwencyjne problemy w systemie i tendencja 
do koncentrowania się na ograniczonych częściach łańcucha z pominięciem po-
przednich lub następnych elementów (Sobal i in., 1998). 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele opracowań na temat łańcu-
chów żywnościowych (marketingowych), w których przedstawiono to zagad-
nienie z wielu różnych perspektyw (m.in. Kawecka, Gębarowski, 2015; Gołę-
biewski, Bareja, 2016; Matysik-Pejas i in., 2017). Podstawową konceptualizacją 
jest podejście, które opisuje łańcuch żywnościowy jako zbiór działań rozpoczy-
nający się w sferze produkcji, a kończący na etapie konsumpcji i obejmujący 
przetwarzanie i marketing żywności (Gołębiewski, 2007; Gołębiewski, 2010). 

łańcuch żywności 
(model przepływu)

cykl żywności 
(model cyrkularny)

sieć żywnościowa 
(model sieciowy)

kontekst żywności 
(model ekologiczny)

RYSUNEK 2. Rodzaje modeli systemów żywnościowych
Źródło: (Sobal i in., 1998).
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Rembisz używa określenia łańcuch marketingowy żywności i podkreśla, że jego 
istota jest zbliżona do koncepcji łańcucha dostaw żywności, w którym następuje 
przepływ materiałów, towarów i informacji wewnątrz i między organizacjami. 
W łańcuchu dostaw realizowane są różnorodne czynności, które składają się na 
procesy gospodarcze, a obejmuje on producentów, dostawców, firmy transpor-
towe, magazyny, sprzedawców hurtowych i detalicznych, organizacje usługowe 
oraz konsumentów (Rembisz, 2015). Jednocześnie autor ten stwierdza, że ce-
lem takich struktur jest optymalizacja jakości i kosztów oraz wzrost wartości 
dodanej. Podobne stanowisko prezentuje również Hamulczuk, który definiuje 
łańcuch marketingowy jako formę integracji pionowej między producentami 
a konsumentami. Integracja obejmuje koordynację strumieni czynników pro-
dukcji, informacji oraz środków finansowych (Hamulczuk, 2015). Chechelski 
podkreśla natomiast, że w ekonomii łańcuchem żywności określa się ogniwa 
(agregaty) realizacji dostaw żywności „od pola do stołu” i rozpatruje się go naj-
częściej z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i ekonomiczno-organiza-
cyjnego (Chechelski, 2015a). Współcześnie do podstawowych ogniw łańcucha 
żywnościowego zalicza się: rolnictwo, przemysł spożywczy (przetwórstwo), 
handel, konsumentów oraz przemysł środków produkcji i różnego rodzaju usłu-
gi (Chechelski, 2015a; Gołębiewski, 2010; Hamulczuk, 2015). 

Z kolei modele cyklu żywności koncentrują się na sprzężeniach zwrotnych 
występujących między poszczególnymi elementami systemu żywnościowego. 
Modele te stosuje się w celu rozwiązania problemów związanych z odpadami 
powstającymi na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji. Takie modele 
uwzględniają zarówno krótkie pętle sprzężenia zwrotnego, takie jak groma-
dzenie się produktów odpadowych na polu w gospodarstwie rolnika i w kon-
sekwencji obniżanie plonów, jak również większe pętle sprzężenia zwrotnego, 
takie jak np. cykl wodny (Sobal i in., 1998). Ograniczeniami tego podejścia są 
sztywność pętli sprzężenia zwrotnego jako połączeń między różnymi częściami 
systemu oraz minimalne uwzględnianie wpływu czynników spoza systemu.

Kolejnym modelem systemu żywnościowego jest model sieciowy. Podstawą 
budowy modelu sieciowego jest analiza sieci społecznych (ang. Social Network 
Analysis). Castells (2010) wskazuje, że jest to zyskujące na popularności narzę-
dzie pozwalające badać skomplikowane (wieloelementowe i wielopoziomowe) 
struktury relacji pomiędzy różnego rodzaju podmiotami społecznymi. Specyfika 
analizy sieciowej polega przede wszystkim na odmiennej perspektywie badaw-
czej, zgodnie z którą moc wyjaśniająca tkwi nie we właściwościach badanych 
podmiotów (ich cechach, postawach czy opisach ich zachowań), lecz przede 
wszystkim w relacjach zachodzących między nimi. Dlatego przedmiotem ba-
dania w przypadku sieci relacji są różnego rodzaju elementy łączące, tzw. wę-
zły. Rolę węzłów sieci mogą pełnić różne podmioty społeczne – począwszy od 
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jednostek, grup społecznych, podmiotów gospodarczych, a kończąc na krajach 
i organizacjach międzynarodowych. Strukturę sieci może tworzyć szeroki wa-
chlarz relacji, zaczynając od prostych relacji interpersonalnych (m.in. przyjaźń, 
powiązania rodzinne, współpraca), przez relacje gospodarcze (np. powiązania 
kapitałowe, współpraca w ramach aliansów strategicznych), a kończąc na po-
wiązaniach politycznych lub międzynarodowych. Ponadto badane relacje mogą 
mieć charakter symetryczny (odwzajemniony) lub jednokierunkowy (jedno-
wartościowy). Jak uznaje się w literaturze przedmiotu, analiza sieci społecznych 
stanowi uniwersalne narzędzie badawcze, mające zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie przedmiotem analizy są wszelkiego rodzaju relacje. Obecnie analiza sie-
ciowa jako narzędzie badawcze jest powszechnie wykorzystywana w naukach 
społecznych, w zarządzaniu, w badaniach internetowych i rynkowych (EPI-
STEME, 2018). Więzi tworzone między organizacjami gospodarczymi powodu-
ją, że organizację można rozpatrywać jako element rozległej i dynamicznej sieci 
zależności. Współczesna organizacja musi utrzymywać i zarządzać wieloma 
relacjami zewnętrznymi. Wzrost znaczenia wiedzy sprawił, że organizacje za-
częto postrzegać jako dynamiczną strukturę o charakterze sieciowym, w której 
kluczową rolę odgrywają wewnętrzne relacje społeczne między pracownikami, 
nakierowane na tworzenie, przepływ i wykorzystywanie wiedzy (Kawa, 2014). 
Pojęcie organizacji sieciowej (ang. networked organization) w tym ujęciu ro-
zumiane jest jako struktura, w której jednostki i grupy, działając niezależnie, 
współpracują na rzecz wspólnego celu (Stabryła, 2010; Stępka, Subda, 2009). 
Modele sieci żywnościowych koncentrują się na wzajemnych zależnościach 
między różnymi elementami systemu żywnościowego. Istotną cechą modeli 
sieci spożywczych jest prezentowanie wielu różnorodnych i zmieniających się 
relacji, które kształtują i kontrolują system (Sobal i in., 2010). 

Modele kontekstu (model ekologiczny) koncentrują się na związkach żyw-
ności i systemu żywnościowego z jego środowiskiem, które składa się z wielu 
innych systemów (Bowler, 2014; Pacione, 2014). Konteksty mogą być wyzna-
czane z różnym stopniem szczegółowości, począwszy od informacji o pogodzie 
lub gospodarce jako czynnikach zewnętrznych, po szczegółowe opracowanie 
politycznych skutków konkretnych decyzji dotyczących produkcji żywności. 
Modele ekologiczne, które ewoluowały w naukach behawioralnych, skupiają się 
na naturze relacji ludzi z ich otoczeniem fizycznym i społeczno-kulturowym. 
Uwzględnienie wpływów środowiskowych odróżnia modele ekologiczne od 
teorii behawioralnych i modeli, które podkreślają indywidualne cech i umiejęt-
ności. Modele ekologiczne natomiast mogą zawierać konstrukcje koncentrujące 
się na psychologicznych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowaniach, aby 
zapewnić kompleksowe ujęcie wielu teorii, z uwzględnieniem środowiska i po-
lityki (Sallis i in., 2008).
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1.2. CZYNNIKI PRZEMIAN SYSTEMÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

System żywnościowy ulega przemianom. Zmieniają się cele, struktura, organizacja 
oraz zakres realizowanych działań. Podstawą analizy zmian systemów żywnoś-
ciowych jest zrozumienie czynników, które determinują ich rozwój. Na przykład 
Branson i Norvell (1983), analizując system marketingowy żywności1, wskazują 
że takimi czynnikami są: liczba funkcji marketingowych niezbędnych do zaspo-
kojenia oczekiwań konsumentów, stopień koncentracji produkcji rolnej i jej loka-
lizacja, stopień rozproszenia kupujących i ich lokalizacja, instytucjonalny rozwój 
przemysłu i sektorów dystrybucji, etap rozwoju gospodarki (Branson, Norvell, 
1983). Biorąc pod uwagę te różnorodne uwarunkowania, Chechelski podkreśla, 
że charakterystyczną cechą łańcucha żywnościowego jest jego ewolucyjna zmien-
ność, zarówno elementów go tworzących, jak i uczestników. Przez lata historii 
łańcuch ten ulegał nieustannym przeobrażeniom w zależności od siły, kierunków 
i natężenia oddziałujących na niego czynników (Chechelski, 2015a). W tym kon-
tekście autor ten wyodrębnia siedem etapów historii łańcucha żywnościowego:
1. Od plejstocenu do mezolitu – zbieractwo i łowiectwo.
2. Od 10 tys. lat p.n.e. – Azja, Afryka (Egipt) – uprawa ziemi, hodowla, wymiana 

płodów.
3. Od 5 tys. lat p.n.e. – powstanie miast – rolnictwo, przetwórstwo, handel.
4. XV wiek – odkrycie Nowego Świata – handel światowy żywnością – pojawie-

nie się nowych produktów na rynku, np. w Europie – ziemniaków, tytoniu, 
kukurydzy.

5. XIX wiek – wiek wynalazków – w sferze wytwarzania środków produkcji 
i usług powstają pierwsze mechaniczne maszyny do uprawy roli i przetwór-
stwa żywności, a także nowe technologie w przetwarzaniu i przechowywaniu 
żywności.

6. Lata 40.–90. XX wieku – początki gospodarki globalnej – szybki rozwój środ-
ków produkcji i usług związanych z dostawą w poszczególnych ogniwach 
gospodarki żywnościowej, w rolnictwie – „zielona rewolucja”, żywność GMO, 
środki ochrony roślin; w przemyśle spożywczym – polepszacze, utrwalacze 
żywności, nowe rodzaje żywności wysoko przetworzonej; w handlu – nowe 
formaty (sklepy dyskontowe, centra handlowe, sprzedaż przez Internet, nowe 
rodzaje transportu itp.).

7. Przełom wieków XX i XXI – przyspieszony rozwój integracji i globaliza-
cji światowej gospodarki żywnościowej – rynek żywnościowy ewoluuje

1 System marketingowy definiują jako sekwencyjny zestaw typów i rodzajów przedsiębiorstw, przez 
które przechodzi produkt w ciągu procesu marketingowego.
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(szybki przepływ informacji, rozwój marketingu i nauk związanych z żywnoś-
cią – genetyki, mikrobiologii itp.); coraz większy nacisk na aspekty jakościowe 
i ekologiczne związane z potrzebą zapewnienia bezpiecznej żywności oraz 
ochrony środowiska naturalnego, pojawiają się zagrożenia – kryzysy żywnoś-
ciowe, protekcjonizm państwowy, oligopolizacja, monopsonizacja, spekulacje 
na rynkach finansowych (Chechelski, 2015a).
Kluczowym czynnikiem, który różnicuje systemy żywnościowe, jest liczba og-

niw między producentem a konsumentem. Podstawowe przesłanki ekonomiczne 
wprowadzania kolejnych ogniw oraz zmian rozwiązań instytucjonalnych i struktur 
w systemie żywnościowym wynikają z potrzeb wymiany, efektywności całego pro-
cesu i minimalizacji różnic asortymentowych między sferą produkcji i konsumpcji 
(Stern i in., 2002). Być może najważniejszą rzeczą w analizie struktury systemu 
żywnościowego jest zrozumienie, że jest on siecią systemów, tj. składa się ze zbio-
ru współzależnych instytucji lub agencji. Inaczej ujmując, wyniki uzyskiwane przez 
poszczególnych uczestników systemu zależą także od innych przedsiębiorstw. 

Strukturę podmiotową systemu żywnościowego można podzielić na dwa 
główne sektory: sektor komercyjny i użytkowników końcowych (Stern i in., 2002). 
Podsystem komercyjny obejmuje zbiór instytucji i agencji rynkowych, takich jak 
producenci rolni, przetwórcy żywności, hurtownicy, detaliści, podmioty sektora 
usług gastronomicznych. Osiągnięcie celów przez każdego z nich jest uzależnio-
ne od innych instytucji i podmiotów. Na przykład, dostarczenie przez producen-
ta rolnego artykułu żywnościowego do użytkownika końcowego, a tym samym 
osiągnięcie założonych celów (w postaci uzyskania dochodu), zależy od innych 
uczestników systemu, tj. przemysłu spożywczego, hurtowników i detalistów zaj-
mujących się dystrybucją artykułów spożywczych. Sektor komercyjny świadczy 
różnorodne usługi użytkownikom końcowym. Płacą oni za te usługi i dodatkowo 
wykonują również pewien zestaw czynności niezbędnych do połączenia się z sek-
torem komercyjnym. Bucklin z zespołem (1996) stworzyli teorię łańcucha mar-
ketingowego, w której zdefiniowali cztery podstawowe użyteczności dystrybucji: 
dogodność przestrzenną (lub decentralizację rynku), wielkość partii towarów, czas 
oczekiwania/czas dostawy produktu oraz zróżnicowanie produktów (głębokość 
i szerokość asortymentu), które dostarczane są konsumentom w wyniku działań 
realizowanych przez uczestników łańcucha. Można więc stwierdzić, że optymalna 
struktura łańcucha dystrybucji powstaje wtedy, kiedy zostaną zminimalizowane 
całkowite koszty systemu przy odpowiednim poziomie użyteczności. Dla koń-
cowych użytkowników wybór wyższego poziomu usług zmniejsza koszty pracy, 
którą sami muszą wykonać. Znajduje to odzwierciedlenie w opadającej krzywej 
kosztów transakcji konsumentów końcowych. Dodatkowe usługi powodują jed-
nak wzrost kosztów w sektorze komercyjnym, co pokazuje rosnąca krzywa jego 
średnich kosztów transakcji. Koszty całego kanału są sumą funkcji kosztów obu 
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sektorów i przyjmują kształt litery U. W związku z presją końcowych użytkow-
ników sektor handlowy dostosowuje poziom usług i w warunkach konkurencji, 
dostosowania te powodują równowagę, która minimalizuje całkowity koszt ka-
nału. Użycie tego modelu pozwala określać warunki, w jakich kształtują się bez-
pośrednie lub pośrednie struktury kanałów dystrybucji. W pośredniej strukturze 
funkcje marketingowe dzielone są między dostawcę i jednego lub większą liczbę 
ogniw handlowych. Z kolei w bezpośredniej strukturze kanału produkty przeno-
szone są od producenta do finalnego konsumenta bez udziału pośrednich węzłów 
sieci (Bucklin i in., 1996).

Liczba ogniw występujących w systemie żywnościowym zmieniała się wraz 
z rozwojem gospodarki, zmianami technologicznymi, rozwojem systemów pro-
dukcji, transportu i sprzedaży. Na rysunku 3 przedstawiono strukturę ogniw 
systemu żywnościowego na różnych etapach rozwoju gospodarki, od typowego 
dla wczesnego stadium jej rozwoju, obejmującego producenta i konsumenta, na 
społeczeństwie obfitości kończąc, gdzie system obejmuje wiele działań i ogniw 
o różnorodnych funkcjach i celach. 

Uwzględniając występujące tendencje w zakresie zmian organizacyjnych, 
Ericksen dzieli istniejące współcześnie systemy żywnościowe na tradycyjne i no-
woczesne (Ericksen, 2008), natomiast w raporcie przygotowanym w 2016 roku 
przez UNEP rozszerzono tę typologię na: tradycyjne, nowoczesne i pośrednie, nie 
określając przy tym, który z nich jest lepszy (UNEP, 2016) (tab. 1). 

W dychotomicznym podejściu do podziału systemów żywnościowych syste-
my tradycyjne (o niskim poziomie nakładów zewnętrznych) obejmują rolników 
korzystających głównie z nakładów środków produkcji dostępnych w gospodar-
stwie. Produkty wytworzone w gospodarstwie dostarczane są na lokalne rynki 
zazwyczaj w nieprzetworzonej formie. Plony i wydajność zwierząt gospodarskich 
są zwykle mniejsze niż w systemach bazujących na nakładach środków produkcji 
pochodzących z zewnątrz (Gołębiewska, 2000). Produkcja rolnicza, handel i prze-
twarzanie żywności odbywa się w małych gospodarstwach i przedsiębiorstwach, 
które mają niewielkie powiązania lub nie mają powiązań handlowych, poza ryn-
kiem lokalnym (UNEP, 2011). Przykładem takich systemów są rozwijane i promo-
wane współcześnie w wielu krajach lokalne systemy żywnościowe, które opierają 
się na krótkich łańcuchach dostaw (Blouin i in., 2009; EC, 2011c). W dokumencie 
pt. Opinia perspektywiczna Komitetu Regionów „Lokalne systemy żywnościowe” 
podkreślono, że „W przyszłych strategicznych wytycznych dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich Komisja Europejska mogłaby zaproponować, aby państwa 
członkowskie rozważyły określenie celów dotyczących rozwoju lokalnych syste-
mów żywnościowych we własnej strategii rozwoju obszarów wiejskich, których 
osiągnięcia miałyby się podjąć władze lokalne i regionalne z pomocą UE i władz 
krajowych” (EC, 2011c). 



RYSUNEK 3. Etapy ewolucji systemu marketingowego żywności
Źródło: (Branson, Norvell, 1983).

1 Producent produktu A 2 Producent produktu B

1 Producent 
surowców

2 Rzemieślnik 3 Konsument

1 Producent 
surowców

2 Mały przetwórca 3 Sklepy detaliczne 4 Konsument

1 Producent 
surowców

2 Punkty skupu 
surowców

3 Duży przetwórca

4 Hurtownik 5 Detalista 6 Konsument

1 Producent 
surowców

2 Punkty skupu 
surowców

3

3
5 Hurtownik 6 Detalista 7 Konsument

 1 Badania rynku
2 Producent 

surowców
3 Punkty skupu 

surowców
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5  6 Hurtownik   7 Detalista 8 Konsument

SYSTEM MARKETINGOWY
Rodzaj 

gospodarki

Rzemiosło

Pierwszy etap
gospodarki

przemysłowej

Drugi etap
gospodarki 

przemysłowej

Trzeci etap 
gospodarki 

przemysłowej

Czwarty etap 
gospodarki 

przemysłowej

a)

b)

c)

d)

e)

f)



TABELA 1. Porównanie niektórych cech tradycyjnych, pośrednich i nowoczesnych syste-
mów żywnościowych

Cechy systemu 
żywnościowego

Tradycyjny system 
żywnościowy

Pośredni system 
żywnościowy

Nowoczesny system 
żywnościowy

Szacowana liczba osób 
w systemie ~1 miliard ~4 miliardy ~2 miliardy

Podstawowe zatrudnienie 
w sektorze spożywczym W produkcji żywności W produkcji żywności

W przetwórstwie żywności, 
pakowaniu i sprzedaży 
detalicznej

Łańcuch dostaw Krótki, lokalny, struktury 
na małą skalę

Krótki do długiego, 
łańcuch dostaw ma 
zazwyczaj więcej aktorów 
niż w nowoczesnych 
systemach żywieniowych. 
Długie łańcuchy z wieloma 
ogniwami pośrednimi, 
konsolidacja w segmencie 
produkcji surowców, 
przetwarzania i sprzedaży 
detalicznej żywności, 
ponadnarodowe firmy 
i sieci

Długi z wieloma ogniwami 
pośrednimi, konsolidacja 
w segmencie produkcji 
surowców, przetwarzania 
i sprzedaży detalicznej 
żywności, ponadnarodowe 
firmy i sieci

System koordynacji 
łańcucha dostaw Doraźny, wymiana rynkowa Głównie doraźny, wymiana 

rynkowa
Kontrakty, standardy, 
integracja pionowa

System produkcji żywności

Zróżnicowany, mieszany 
system produkcji 
(produkcja roślinna 
i zwierzęca), zróżnicowana 
produktywność pracy 
i ziemi, niskonakła dowe 
systemy rolnicze

Połączenie zróżnicowanych, 
mieszanych systemów 
produkcji i systemów 
wyspecjalizowanych

Dominują systemy 
wyspecjalizowane, wysoka 
wydajność, wysokie 
nakłady przemysłowych 
środków produkcji

Typowe gospodarstwo Rodzinne, małe do średnich Połączenie małych 
i większych gospodarstw 

Przemysłowe, większe niż 
w systemach tradycyjnych

Typowy rodzaj żywności Podstawowa, produkowana 
lokalnie

Połączenie podstawowych 
produktów i przetworzonej 
żywności 

Większy udział 
przetworzonej żywności 
(oznaczonej marką), 
większy udział produktów 
pochodzenia zwierzęcego

Źródło zaopatrzenia 
w żywność Małe lokalne sklepy

Małe lokalne sklepy, 
rozwijający się 
handel detaliczny 
wielkopowierzchniowy

Przeważnie sieć 
supermarketów, usługi 
gastronomiczne i żywienie 
poza domem

Aspekt zdrowotny Niedożywienie
Zarówno niedożywienie, 
jak i choroby związane 
z dietą 

Choroby związane z dietą

Główne źródło krajowych 
kryzysów żywnościowych Kryzysy produkcyjne

Międzynarodowe szoki 
cenowe, problemy handlu 
międzynarodowego

Międzynarodowe szoki 
cenowe, problemy handlu 
międzynarodowego

Główne problemy 
środowiskowe

Degradacja gleby, 
karczowanie lasów, 
niedobór wody

Połączenie problemów 
w systemach tradycyjnych 
i nowoczesnych 

Emisja gazów 
cieplarnianych, 
zanieczyszczenie 
pestycydami, rosnące 
zapotrzebowanie na wodę 
i energię 

Skala wpływu Lokalna do krajowej Lokalna do globalnej Krajowa do globalnej

Źródło: (UNEP, 2016).
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Terminem „nowoczesne systemy żywnościowe” określa się systemy, które 
wykorzystują przede wszystkim środki produkcji pochodzące z zewnątrz (na-
siona, nawozy, pestycydy, środki weterynaryjne, zaawansowany technologicznie 
sprzęt do produkcji żywności, systemy high-tech do przechowywania, transportu, 
przetwarzania i sprzedaży detalicznej). Konsumenci w większości nowoczesnych 
systemów żywnościowych zakupują przetworzoną, pakowaną żywność, która po-
chodzi z całego świata. Ponadto, przetwarzanie, transport i sprzedaż detaliczna 
stanowią działania, które mają znaczący udział w zatrudnieniu i wartości doda-
nej. Działania te wykorzystują również znaczne ilości energii i znacząco przyczy-
niają się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Nowoczesny system żywnoś-
ciowy charakteryzuje się również dominacją wyspecjalizowanych gospodarstw, 
firm produkcyjnych i przedsiębiorstw handlowych, które dodatkowo prowadzą 
działalność na dużą skalę. Ponadto, w nowoczesnych systemach żywnościowych 
następują procesy konsolidacji przetwórstwa i handlu detalicznego artykułami 
spożywczymi. Taki proces transformacji systemu żywnościowego miał miejsce 
głównie w XX wieku w Europie, USA i innych uprzemysłowionych częściach świa-
ta (UNEP, 2016). Od lat 80. XX wieku „modernizacja” systemu żywnościowego 
następuje również w wielu rozwijających się krajach Ameryki Łacińskiej, Azji 
i Afryki. Jednak w tych krajach konsolidacja w handlu detalicznym i segmentach 
przetwórstwa występuje łącznie z rozdrobnieniem podmiotów po stronie poda-
ży i znacznym ubóstwem po stronie konsumentów. Produkcja jest nadal w dużej 
mierze zdominowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa. System żywnościo-
wy w tych krajach określa się jako typ „pośredni” (UNEP, 2016). Nowoczesne i tra-
dycyjne systemy żywnościowe mogą występować równolegle, chociaż są regiony, 
w których dominują te tradycyjne nad nowoczesnymi lub odwrotnie. Można więc 
stwierdzić, że w danej lokalizacji (kraju, regionie, itp.) jest możliwe występowanie 
zróżnicowanych systemów żywnościowych (Ericksen, 2008). 

Kluczowymi elementami różnicującymi systemy  żywnościowe na świecie są 
również sposób działania i wzajemne powiązania uczestników systemu. Zazwyczaj 
tradycyjne systemy żywnościowe mają stosunkowo krótki łańcuch dostaw, z pod-
stawowymi działaniami realizowanymi w gospodarstwach rolnych, tj.: produkcja 
roślinna i zwierzęca, przetwarzanie surowców, sprzedaż surowców lub w niewiel-
kim stopniu przetworzonych produktów. Relacje handlowe w dużej mierze od-
bywają się na rynkach gotówkowych, co skutkuje luźnymi powiązaniami między 
poszczególnymi ogniwami łańcucha żywnościowego. W rzeczywistości rolnicy są 
jednocześnie producentami, przetwórcami i sprzedawcami swoich tradycyjnych 
produktów żywnościowych. Nowoczesne systemy żywnościowe charakteryzują 
się większą specjalizacją prowadzonych działań. Na etapie produkcji rolniczej czę-
sto prowadzi to do wysoce wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej lub zwie-
rzęcej gospodarstw. Ta cecha powoduje zwiększenie długości łańcucha dostaw. 
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 Dodatkowo obejmuje on wyspecjalizowane firmy dostarczające środki produkcji, 
takie jak nasiona, nawozy, maszyny i pasze, oraz wiele etapów przetwórstwa i han-
dlu (dystrybutorzy, handel hurtowy, handel detaliczny, gastronomia) (Woś, 1996). 

Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój systemów żywnościowych jest 
również polityka państwa. Rynek żywnościowy należy do tych segmentów gospo-
darki, które w wielu krajach były regulowane przez różne instrumenty polityki 
gospodarczej państwa (Czykier-Wierzba, 2011). Wiele krajów ma długą tradycję 
w zakresie ochrony swojego sektora rolnego, ze względu na potrzebę zapewnienia 
bezpieczeństwo żywnościowego. Po II wojnie światowej rynki surowców rolnych 
w Europie Zachodniej były w dużej mierze regulowane przez krajowe wsparcie 
cenowe, a wysokie cła utrzymywały i chroniły rynek wewnętrzny przed napły-
wem importowanej żywności (Tracy, 1997). W krajach o gospodarce scentralizo-
wanej zaangażowanie państwa w funkcjonowanie łańcuchów rolno-spożywczych 
było jeszcze większe i przejawiało się w postaci mechanizmu cen urzędowych, 
dostaw obowiązkowych, państwowych przedsiębiorstw rolnych i państwowych 
zakładów przemysłu spożywczego i handlu detalicznego.

Obok tego typu regulacji na rozwój systemów żywnościowych w skali global-
nej wpływały również różne programy inspirowane przez organizacje między-
narodowe. W wielu krajach, w tym szczególnie w Azji, produkcja żywności zna-
cząco wzrosła dzięki „zielonej rewolucji”. Pojęcie „zielona rewolucja” odnosi się 
do programów rozwoju rolnictwa prowadzonych w latach 60. XX wieku, których 
celem było zlikwidowanie zjawiska głodu na świecie przez zwiększenie produk-
tywności rolnictwa (zwłaszcza w regionach tropikalnych i subtropikalnych) przy 
wykorzystaniu nowych odmian i postęp w agrotechnice. Te programy zwiększe-
nia produkcji rolniczej były wspierane i współfinansowane przez organizacje 
międzynarodowe, w tym Bank Światowy oraz FAO (Wiggins, 2014). 

Skutkiem polityki rolnej realizowanej w krajach Europy Zachodniej był wzrost 
produktywności rolnictwa, który w konsekwencji doprowadził doprowadził do 
nadprodukcji i powstania nadwyżek rynkowych. Subsydiowany eksport tych nad-
wyżek powodował z kolei obniżanie cen światowych i wpływał na produkcję rolną 
w krajach importujących żywność. Pod koniec lat 70. XX wieku coraz częściej za-
częto uznawać, że subsydiowanie produkcji w celu zachęcania do wzrostu inten-
sywności było szkodliwe nie tylko dla równowagi rynkowej, ale również miało ne-
gatywne efekty dla środowiska (Tracy, 1997). Od początku lat 80. XX wieku zaczęła 
następować stopniowa liberalizacja rynków rolnych. Ważną rolę zaczęło odgrywać 
porozumienie w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) (Wróbel, 2012). 

W krajach rozwijających się początek transformacji łańcucha żywnościowego 
nastąpił wraz z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz prywa-
tyzacją przedsiębiorstw państwowych w sektorze przetwórstwa spożywczego 
i innych ogniwach agrobiznesu (Reardon, Timmer, 2012). Na początku XXI wieku 
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rządy wielu krajów wysoko rozwiniętych ograniczyły dopłaty do produkcji lub 
wycofały się ze stosowania mechanizmów cen gwarantowanych na produkty rol-
ne (OECD, 2017). W to miejsce pojawiły się inne mechanizmy koordynacji działań 
wyspecjalizowanych uczestników współczesnych systemów żywnościowych, ta-
kie jak kontrakty i standardy jakościowe, które pozwalają obniżyć koszty trans-
akcji i ryzyko biznesowe. Kontrakty oznaczają efektywne skrócenie łańcucha 
dostaw, gdyż przedsiębiorstwo (przynajmniej częściowo) przejmuje kontrolę 
nad dalszymi lub poprzedzającymi ogniwami. Rolnicy i inni uczestnicy łańcucha 
dostaw żywności muszą postępować zgodnie z zawartymi umowami i spełniać 
wymagania dotyczące standardów jakościowych, aby nie stracić atrakcyjnych 
dla nich rynków zbytu (Reardon, Timmer, 2012). Ważną rolę odgrywają również 
różnego rodzaju normy normy i standardy publiczne oraz standardy wprowadza-
ne przez organizacje prywatne. Standardy publiczne dotyczą przede wszystkim 
bezpieczeństwa żywności, w szczególności norm sanitarnych i fitosanitarnych 
w zakresie zdrowia zwierząt, roślin i ludzi. Oprócz tych standardów publicznych 
organizacje prywatne wprowadzają również własne standardy, które producenci 
muszą spełnić, chcąc sprzedać swoje produkty na rynkach krajowych i między-
narodowych. Normy te w dużej mierze nie tylko odnoszą się do jakości produktu 
i specyfikacji technicznych, ale mogą również obejmować standardy związane 
z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i etycznymi. Niektóre z nich odnoszą 
się tylko do surowców, a inne obejmują również procesy przetwarzania i handlu. 
Jednym z najstarszych programów certyfikacji, wciąż mającym znaczący udział 
w rynku, jest system GLOBALG.A.P.2 Prawnie niewiążące, dobrowolne normy mogą 
stanowić istotne przeszkody w wejściu na rynek, ponieważ koszty ich wdrożenia 
są zwykle przenoszone na producentów, a nie sprzedawców detalicznych. Dlate-
go te standardy (zarówno publiczne, jak i prywatne) są ważnym motorem zmian 
regulacji w globalnym łańcuchu dostaw żywności (Story i in., 2008).

Systemem produkcji i dostaw żywności w coraz większym stopniu kierują 
zachowania konsumentów, na które duży wpływ wywierają marketing żywnoś-
ciowy oraz media (FAO, 2011c; Górska-Warsewicz i in., 2013; Kearney, 2010). Ma 
to kluczowe znaczenie dla zmian w zarządzaniu łańcuchem dostaw żywności, 

2 GLOBALG.A.P. to najpopularniejszy i globalnie akceptowalny certyfikat dobrej praktyki rolniczej 
(ang. Good Agricultural Practice), zapewniający bezpieczeństwo produkcji żywności. Dąży on do 
zmniejszenia niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie konsumenta, które wynika z dzia-
łalności rolniczej. Uwzględnia również wymagania etyczne oraz wytyczne związane z warunkami 
pracy. Certyfikacja GLOBALG.A.P. obejmuje następujące aspekty: bezpieczeństwo żywności i iden-
tyfikowalność, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników, dobrostan zwie-
rząt, zintegrowane zarządzanie uprawami (IMC), zintegrowaną ochronę przed szkodnikami (IPC), 
system zarządzania jakością (QMS) oraz punkty analizy krytycznej i zagrożeń (HACCP) (GLOBALG.
A.P., 2018).
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w kontekście rozwoju nowoczesnych form sprzedaży (Burch, Lawrence, 2007; Re-
ardon, Timmer, 2012). Z kolei rosnące zapotrzebowanie na produkty przetworzo-
ne zwiększyło zaangażowanie przemysłu w proces powiększania skali i zakresu 
działalności. Firmy przetwórcze i handlowe dążą do zwiększania swoich zdolno-
ści wytwórczych i udziałów rynkowych, gdyż wtedy mają możliwość łatwiejszych 
dostosowań do zmian przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także wpływu na środowisko przy wytwarzaniu produktów spożywczych. 
Większe firmy spożywcze i sieci restauracji mają również przewagę w działal-
ności marketingowej. Rezultatem tego jest proces konsolidacji sektora dostaw 
i przetwórstwa żywności oraz segmentu detalicznego systemu żywnościowego. 
Przedsiębiorstwa poszukują również strategii pozwalającej uzyskać przewagę 
konkurencyjną pod względem kosztów produkcji, ale także zachowania jakości 
środowiska. W krajach UE sektory przetwórstwa żywności konsolidują się głów-
nie z przyczyn kosztowych (Fuglie i in., 2011; OECD, 2013; Tina i in., 2012; Tina 
i in., 2017). Podobny proces zachodzi w handlu detalicznym artykułami spożyw-
czymi (OECD, 2013; Reardon, Timmer, 2012). Światowa sprzedaż detaliczna żyw-
ności wynosi około 7 bln USD rocznie, a największy udział w tej sprzedaży mają 
supermarkety i hipermarkety (Declaration, 2014). Większość wiodących global-
nych sprzedawców detalicznych to firmy europejskie i amerykańskie (tab. 2). 
Wielcy międzynarodowi detaliści rozszerzają swoją działalność także w krajach 
rozwijających się, a małe firmy detaliczne odpowiadają za coraz mniejszą część 
całkowitej sprzedaży żywności. Dzięki możliwości wprowadzania nowoczesnych 
technologii i wzrostowi skali sprzedaży duże firmy uzyskują przewagę kosztową 
w stosunku do mniejszych lokalnych sprzedawców. 

Analizując zmiany struktury poszczególnych ogniw w systemie żywnościo-
wym należy zwrócić uwagę na silną pozycję niewielkiej liczby przedsiębiorstw 
w segmencie środków produkcji, przetwórstwa spożywczego i sprzedaży deta-
licznej, podczas gdy sektor rolnictwa pozostaje bardzo rozdrobniony. Implikacje 
trendów konsolidacyjnych w handlu detalicznym i przetwórstwie żywności są 
związane z kształtowaniem się relacji między nabywcami i dostawcami. Więk-
szość łańcuchów dostaw żywności jest zdominowana przez kilka dużych firm, 
często o charakterze międzynarodowym, o dużej sile rynkowej, czego efektem są 
zachowania związane z ustalaniem cen i (lub) określaniem innych warunków bi-
znesowych, których dostawcy muszą przestrzegać (OECD, 2013). W konsekwencji 
wysoka presja konkurencyjna w łańcuchu dostaw i niska rentowność wymuszają 
racjonalizację procesów produkcyjnych i produkcję przy najniższych możliwych 
kosztach. Nacisk na oszczędność i racjonalizację produkcji sprzyja tym samym 
ciągłemu zwiększaniu skali produkcji w segmentach przetwórczych łańcucha do-
staw żywności, co oznacza w większości przypadków zwiększenie kapitałochłon-
ności procesów produkcyjnych. Wysoka siła przetargowa przetwórców żywności 
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TABELA 2. Koncentracja w łańcuchu dostaw żywności – globalna perspektywa

Przemysł zaopatrzenia rolnictwa Rolnictwo Przemysł 
spożywczy

Handel detaliczny 
artykułami 

żywnościowymi

Obrót: 520 mld USD, w tym:
−  pasze dla zwierząt: 350 mld USD
− nasiona: 35 mld USD
− nawozy: 90 mld USD
− pestycydy: 45 mld USD

Wartość dodana 
w rolnictwie:
2175 mld USD

Obrót handlowy:
1377 mld USD

Obrót handlowy:
7180 mld USD

Udział w rynku 10 największych 
korporacji:
− pasze dla zwierząt: 16%
− nasiona: 75%
− nawóz: 55%
− pestycydy: 95%

Globalnie 1 mld 
rolników z około 
450 mln gospo-
darstw, z czego 
około 85% to małe 
gospodarstwa 
o powierzchni 
poniżej 2 ha

Udział w rynku 
10 największych 
korporacji: 28%

Udział w rynku 
10 największych 
korporacji: 10,5%

Główne firmy:
− pasze dla zwierząt: CP Group 

(Tajlandia), Cargill (USA), New 
Hope Group (Tajwan, Chiny);

− nasiona: Monsanto (USA), DuPont 
(USA), Syngenta (Szwajcaria);

− nawozy: Yara (Norwegia), 
Mosaic (USA), Agrium (USA);

− pestycydy: Syngenta (Szwajcaria), 
Bayer (Niemcy), BASF (Niemcy)

USA: największy 
producent 
kukurydzy i soi;
UE: największy 
producent 
pszenicy;
Chiny: największy 
producent ryżu

Główne firmy:
Nestlé 
(Szwajcaria),
PepsiCo (USA),
Kraft (USA),
ABinBev 
(Brazylia),
ADM (USA)

Główne firmy:
Walmart (USA),
Carrefour 
(Francja),
Schwartz Group 
(Niemcy),
Tesco (Wielka 
Brytania),
Aldi (Niemcy)

Źródło: (Declaration, 2014).

powoduje spadek cen, które producenci żywności (rolnicy) otrzymują za swoje 
produkty. To z kolei oznacza mniejsze dochody tych producentów, co może mieć 
wpływ na ich zdolność do inwestowania na przyszłość (np. w innowacje w zakre-
sie produktów i procesów produkcji). 

Wraz ze spadkiem liczby nabywców w sektorze przetwórstwa rolnicy są zmu-
szeni do poszukiwania strategii zapewnienia określonego poziomu rentowności 
produkcji. Najczęściej stosowane są w tym przypadku dwie strategie (często łącz-
nie), tj. zwiększenie skali produkcji (w celu zmniejszenia kosztów) i (lub) popra-
wa wydajności (czyli większa produkcja na jednostkę powierzchni i (lub) ilość 
zużytej jednostki pracy). Nacisk na zwiększenie wydajności pracy i ziemi oznacza, 
że rolnik będzie generalnie wykorzystywał więcej nawozów, bardziej produktyw-
nych nasion, środków ochrony roślin, antybiotyków i materiału genetycznego 
i (lub) zwiększał liczbę zwierząt na hektar, w wielu przypadkach wykraczając 
poza ich techniczne optimum i prowadząc tym samy do negatywnych efektów 
środowiskowych produkcji rolniczej. 
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Analizując tendencje w systemach żywnościowych, szczególnie związane 
z zachowaniami rolników, należy zwrócić również uwagę na znaczenie spółdziel-
czości. Spółdzielnie były i są tworzone przez rolników w celu prowadzenia dzia-
łalności w bardzo szerokim zakresie. Początkowo spółdzielnie tworzono po to, by 
umożliwić członkom korzystniejszy zakup środków do produkcji bądź sprzedaż 
na rynku płodów rolnych wytworzonych przez członków. Takie spółdzielnie za-
opatrzenia i/lub zbytu miały na celu nabywanie różnych potrzebnych towarów 
i sprzedaż produktów (na odległych nieraz rynkach) na warunkach korzystniej-
szych niż te, które mogli uzyskać rolnicy indywidualni. Współpraca rolników do-
tyczy najogólniej czterech obszarów rolniczej działalności: 
– zaopatrzenia w środki do produkcji oraz sprzedaży produktów rolnych wy-

produkowanych w gospodarstwach członków;
– przetwórstwa surowców rolniczych i sprzedaży konsumentom gotowych 

produktów żywnościowych we własnych sklepach lub za pośrednictwem 
firm handlowych;

– dostarczania określonych usług, np. mechanizacyjnych, bankowych, ubezpie-
czeniowych, socjalnych;

– prowadzenia produkcji rolnej.
Istotą spółdzielni zrzeszających producentów rolnych (grup producentów 

rolnych) jest fakt, że są one swoistym „przedłużeniem gospodarstw” członków, 
pozwalającym im uczestniczyć w dalszych ogniwach obrotu produktami rolnymi 
i dzięki temu poprawiać dochodowość gospodarstw przez przechwytywanie war-
tości dodanej powstającej w wyniku obrotu produktami rolnymi. 

Spółdzielnie odgrywają znaczącą rolę w sektorze rolnym, zarówno w krajach 
wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się. Historycznie spółdzielnie były głów-
nym narzędziem instytucjonalnym i organizacyjnym, dzięki któremu niezależni 
rolnicy byli w stanie umocnić swoją pozycję rynkową wobec lokalnych i ponad-
narodowych przetwórców i sprzedawców detalicznych. Służą również skróce-
niu łańcucha dostaw, umożliwiając producentom zintegrowanie większości lub 
wszystkich procesów przetwarzania i marketingu w jednym przedsiębiorstwie, 
co pozwala na znaczne oszczędności w zakresie kosztów transakcji. Szczególną 
rolę odgrywa sektor spółdzielczy w krajach Unii Europejskiej. W UE istnieje oko-
ło 22 tys. spółdzielni zrzeszających ponad 6 mln członków (Copa-Cogeca, 2015), 
które mają znaczący udział w przetwórstwie i handlu artykułami rolnymi.

Reasumując, należy podkreślić, że systemy żywnościowe są bardzo zróżnicowa-
ne na całym świecie. Obejmują one szerokie spektrum – od tradycyjnych do nowo-
czesnych w społeczeństwach zurbanizowanych. Między tymi skrajnymi przypad-
kami występują systemy pośrednie, które podlegają szybkiej ewolucji. Większość 
systemów żywnościowych, nawet tych najbardziej tradycyjnych, jest w pewnym 
stopniu powiązana ze sobą przez wymianę żywności lub środków produkcji oraz 
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mechanizm cenowy. Co więcej, nowoczesne i tradycyjne systemy żywnościowe 
mogą występować w kraju lub regionie równolegle obok siebie. W tej stylizowanej 
dychotomii tradycyjne systemy żywnościowe obejmują rolników stosujących tech-
niki uprawy i zbioru o niskim poziomie zaawansowania technologicznego, zazwy-
czaj sprzedających swoje towary w nieprzetworzonym stanie. Zbiory upraw i pro-
duktywność inwentarza żywego są zazwyczaj niskie, częściowo dlatego, że nakłady 
zewnętrzne (takie jak nawozy) są stosunkowo drogie. Z kolei nowoczesne systemy 
zależą od wielu czynników produkcji oraz czynników wpływających na przechowy-
wanie, transport, przetwarzanie i sprzedaż detaliczną. W sytuacji, gdy koszty pracy 
są wysokie, a ceny środków produkcji, takich jak nawozy, pestycydy, nasiona i pali-
wa kopalne są stosunkowo niskie, rolnicy unikają ryzyka obniżenia plonów przez 
nadużywanie tych tańszych nakładów. Powoduje to nie tylko „lukę efektywności” 
między faktyczną i potencjalną wydajnością, ale także ma duży wpływ na środowi-
sko. Również specjalizacja w gospodarstwach rolnych lub hodowlanych może mieć 
duży wpływ na wykorzystanie zasobów naturalnych i wpływ na środowisko. Syste-
my żywnościowe w krajach UE, w tym szczególnie w Europie Środkowo-Wschod-
niej, ewoluują w kierunku systemów nowoczesnych. Produkcja w dalszym ciągu jest 
w dużej mierze zdominowana przez małe i średnie gospodarstwa, a supermarkety 
i firmy spożywcze zwiększają swoją pozycję rynkową. W konsekwencji prowadzi 
to do głębokich zmian zarówno w łańcuchach dostaw, jak i do zmian wzorców kon-
sumpcji. Zarządzanie systemami żywnościowymi zmieniło się radykalnie w ciągu 
ostatnich 50–60 lat w związku z liberalizacją rynków rolnych i finansowych, która 
rozpoczęła się w latach 80. XX wieku procesem transformacji i konsolidacji w łań-
cuchu żywnościowym oraz „wycofywaniem się” państwa. Sektor prywatny (prze-
twórcy żywności, sprzedawcy detaliczni i dostawcy środków produkcji) dominuje 
obecnie w wielu obszarach koordynacji systemów żywnościowych. Ich dominującą 
pozycję wzmacniają procesy konsolidacji przemysłu przetwórczego, a także sekto-
ra handlu detalicznego i usług gastronomicznych.

1.3. TRWAŁE SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE

Pojęcie „zrównoważony rozwój” pojawiło się w kontekście rosnącej świadomości 
o zbliżającym się kryzysie ekologicznym, stało się ważną kwestią już pod koniec 
XX wieku i od tego czasu jest powszechnie stosowane. W literaturze podkreśla się, 
że często używa się tego zwrotu, nie myśląc o jego prawdziwym znaczeniu i kon-
sekwencjach. Du Pisani przedstawił w ujęciu historycznym znaczenie i rozwój po-
jęć: postępu, wzrostu, rozwoju i zrównoważonego rozwoju, ujmując je w różnych 
kontekstach społecznych, ekonomicznych i filozoficznych, od starożytności do 
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współczesności. Autor ten podkreśla, że w drugiej połowie XX wieku, ze względu 
na niepowodzenia w równomiernej dystrybucji korzyści wnikających ze wzrostu 
gospodarczego na świecie i ze względu na pojawiający się kryzys ekologiczny, 
dawne pojęcia postępu, wzrostu i rozwoju stały się nieaktualne. Pozytywistycz-
ne podejście do postępu, wzrostu i rozwoju, starannie interpretowane w XIX i na 
początku XX wieku, wymagało uaktualnienia ze względu na zmiany w gospodarce 
światowej. W związku z konsekwencjami środowiskowymi procesów wzrostu 
i rozwoju konieczne było sformułowanie paradygmatu, w formie koncepcji zrów-
noważonego rozwoju (Du Pisani, 2006). 

Zrównoważony rozwój to proces przemian, który zapewnia zaspokajanie po-
trzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych gene-
racji, m.in. dzięki zintegrowanym działaniom w zakresie rozwoju gospodarczego, 
społecznego oraz w zakresie środowiska. Takie rozumienie zagadnienia zrówno-
ważonego rozwoju zostało rozpowszechnione dzięki raportowi Światowej Ko-
misji ds. Środowiska i Rozwoju, która przedstawiła na konferencji w Londynie 
w 1987 roku raport Our Common Future (Brundtland, 1987). W raporcie prze-
analizowano najważniejsze problemy związane ze środowiskiem i rozwojem oraz 
zaproponowano konkretne propozycje ich rozwiązania. Zrównoważony rozwój 
to rozwój, który wychodzi naprzeciw współczesnym potrzebom, nie ograniczając 
zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb. Zawiera w sobie 
dwa kluczowe pojęcia: pojęcie potrzeb (w szczególności podstawowych potrzeb 
uboższej części społeczności ludzkiej) oraz ideę ograniczeń narzucanych przez 
stan techniki i organizację społeczną dotyczącą zdolności środowiska do zaspo-
kajania obecnych i przyszłych potrzeb (Brundtland, 1987). Rozwój idei sformu-
łowanych w raporcie Brundtland kontynuowany był na Szczycie Ziemi w Rio de 
Janeiro, w czerwcu 1992 roku, w efekcie którego wypracowano dokument Agen-
da 21 (UN, 1992). Dokument ten stanowi zbiór zaleceń i wytycznych dla działań 
dotyczących ochrony i kształtowania środowiska życia człowieka, które powinny 
być podejmowane na przełomie wieków XX i XXI w celu zapewnienia trwałego 
i zrównoważonego rozwoju. Kolejnym etapem działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju była Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych, w której określone 
zostały Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millenium Development Goals) (UN, 2000). 
Ich realizacja miała pozwolić na skuteczne stawienie czoła wyzwaniom XXI wie-
ku w perspektywie do 2015 roku. W 2002 roku postanowienia szczytu z 1992 
roku zostały odnowione w Johannesburgu, a następnie w 2012 roku na szczycie 
w Rio de Janeiro, określanym jako Rio +20. Na tym ostatnim przyjęto deklarację 
Przyszłość, jakiej chcemy (The Future We Want) (UN, 2012). W 2015 roku Milenij-
ne Cele Rozwoju zostały zastąpione przez Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. 
Sustainable Development Goals) zawarte w Agendzie Rozwojowej 2030 Transfor-
ming Our World (UN, 2015).
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Naukowcy dokonali rozróżnienia między pojęciem trwałości i pojęciem zrów-
noważonego rozwoju. Hector i współpracownicy (2014) stwierdzili, że to pierw-
sze jest stanem końcowym i określa jakąś formę dynamicznej równowagi między 
naturą a ludźmi, podczas gdy drugie jest postrzegane jako proces, czyli środki, za 
pomocą których osiąga się stan końcowy. Podobne stanowisko prezentują Majew-
ski i Borys. Majewski (2008) używa określenia „paradygmat trwałości” i stosuje je 
w odniesieniu do rolnictwa jako koncepcję „trwałego rolnictwa”, podkreślając, że 
trwałe rolnictwo jest swoistym zasobem zapewniającym przyszłym generacjom 
możliwość korzystania z unikatowego dziedzictwa środowiska przyrodniczego 
i zasobów naturalnych, tak jak jest to udziałem ludzkości obecnie. Z kolei Borys 
przedstawia propozycję pojęcia ładu zintegrowanego jako pomostu ułatwiające-
go interpretację koncepcji zrównoważonego rozwoju (Borys, 2011). Ład zintegro-
wany definiuje jako pozytywny stan docelowy zmian rozwojowych (podobnie jak 
cel) łączący w spójny, niesprzeczny sposób łady składowe. Ład zintegrowany jest 
benchmarkingowym sposobem wyrażania wzorca rozwoju lub – inaczej – ukła-
dem docelowym rozwoju zrównoważonego, punktem orientacyjnym (bench-
markiem) dla zmian rozwojowych charakteryzujących się cechą zrównoważenia 
(Borys, 2011). Przedstawiona interpretacja oznacza, że nie można u tożsamiać 
rozwoju zrównoważonego z ładem zintegrowanym, gdyż pierwsze pojęcie to pro-
ces, a drugie to stan docelowy zmian rozwojowych. Ład zintegrowany oznacza 
spójne (niesprzeczne), jednoczesne tworzenie ładów społecznego, ekonomicz-
nego i środowiskowego. W praktyce planowania strategicznego wyodrębnia się, 
w zależności od poziomu zarządzania, wymienione trzy łady bądź cztery (przez 
wyodrębnienie ładu instytucjonalno-politycznego z ładu społecznego lub ładu 
przestrzennego z ładu środowiskowego) (rys. 4).

Integralność ładów realizuje się przez zrównoważoną ochronę kapitału (śro-
dowiska) przyrodniczego, kapitału społecznego (i ludzkiego) oraz kapitału antro-
pogenicznego (wytworzonego przez człowieka, a zwłaszcza kapitału kulturowe-
go i ekonomicznego). 

Ład
gospodarczy

Ład społeczny

Ład
instytucjonalno-

-społecznyŁad   
środowiskowy

Ład
przestrzenny

Ład
zintegrowany

RYSUNEK 4. Ład zintegrowany jako zespolenie ładu gospodarczego, społecznego i środo-
wiskowego 
Źródło: (Borys, 2011).
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W tym kontekście pojawia się idea trwałego systemu żywnościowego. Według 
definicji FAO, zrównoważony rozwój oznacza „zarządzanie i ochronę zasobów 
naturalnych oraz ukierunkowanie zmian technologicznych i instytucjonalnych 
w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie i ciągłe zaspokajanie ludzkich potrzeb 
obecnych i przyszłych pokoleń. Taki zrównoważony rozwój (w rolnictwie, leśni-
ctwie i bołówstwie) chroni zasoby genetyczne ziemi, wody, roślin i zwierząt, jest 
nieszkodliwy dla środowiska, technicznie odpowiedni, ekonomicznie uzasadniony 
i społecznie akceptowalny” (FAO, 2014b). Trwały system żywnościowy to system, 
który zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe dla wszystkich w taki sposób, że 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe podstawy do generowania tego bezpie-
czeństwa przez przyszłe pokolenia nie są zagrożone (UNEP, 2016) (rys. 5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: (UNEP, 2016) 

 Główne działania w ramach systemu żywnościowego i ich wyniki 

ZASOBY NATURALNE 

 ziemia, krajobraz i gleby 
 ocean i strefy przybrzeżne 
 świeża woda 
 składniki odżywcze 
 różnorodność biologiczna 
 zasoby genetyczne 

 DZIAŁANIA SYSTEMU ŻYWNOŚCIOWEGO 

 wytwarzanie żywności 
 przetwarzanie i pakowanie żywności 
 dystrybucja i sprzedaż detaliczna 
 spożycie 
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WYNIKI SYSTEMU ŻYWNOŚCIOWEGO 

CZYNNIKI 
ŚRODOWISKOWE 

 zagospodarowanie 
terenu 
 zużycie wody 
 utrata 
różnorodności 
biologicznej 
 degradacja gleby 
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Bezpieczeństwo 
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• wykorzystanie żywności 
 wartość odżywcza  
 wartość społeczna 
 bezpieczeństwo 
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• dostęp do żywności 
 przystępność, alokacja, 
preferencja 

• dostępność żywności 
 produkcja, dystrybucja, 
wymiana 

CZYNNIKI 
SPOŁECZNE 
 dochód 
 zatrudnienie 
 bogactwo 
 zdrowie 
 kapitał 
społeczny 

 

RYSUNEK 5. Relacja między wykorzystaniem zasobów, wpływem na środowisko i działa-
niami związanymi z systemem żywnościowym
Źródło: (UNEP, 2016).
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Zgodnie z tą definicją, najważniejszym kryterium zrównoważonego systemu 
żywnościowego jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego teraz i w przy-
szłości. Innymi słowy, system żywnościowy, który nie zapewnia bezpieczeństwa 
żywnościowego i odpowiedniego żywienia, nie może być nazwany zrównoważo-
nym. Dlatego zapewnienie tylko bezpieczeństwa żywnościowego w danej chwili 
jest niewystarczające, aby system żywnościowy był zrównoważony. Istotna jest 
„potrzeba zagwarantowania, że ekonomiczne, społeczne i środowiskowe pod-
stawy do generowania bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia przyszłych 
pokoleń nie zostaną naruszone” (UNEP, 2016). Oznacza to potrzebę zajęcia się 
w analizie trwałości systemów żywnościowych licznymi kwestiami w wymia-
rze gospodarczym, społecznym i środowiskowym w różnych skalach, a przede 
wszystkim w geograficznej i czasowej (Adamowicz, Smarzewska, 2009). Trwa-
łość systemów żywnościowych zależy od czynników środowiskowych, ekono-
micznych i społecznych. Wiele z nich znajduje się wewnątrz systemów żywnoś-
ciowych, a część poza nimi (np. ochrona socjalna).

1.4.  GLOBALIZACJA A FUNKCJONOWANIE RYNKÓW 
ŻYWNOŚCIOWYCH

Jednym z najważniejszych czynników przemian we współczesnych systemach 
żywnościowych są procesy globalizacji. Międzynarodowy handel produktami 
spożywczymi wzrasta od wielu lat. Mimo że większość żywności produkowanej 
na świecie jest nadal konsumowana w kraju, w którym została wytworzona, pro-
ces globalizacji ma głęboki wpływ na organizację oraz rozwój produkcji i kon-
sumpcji żywności. Globalizacja ma również znaczny wpływ na zmianę roli, jaką 
rządy krajowe i prywatne firmy (producenci, handlowcy, przetwórcy i sprzedaw-
cy detaliczni) odgrywają we współczesnym systemie zaopatrzenia w żywność.

Czym jest globalizacja? Na to pytanie powstało wiele odpowiedzi w literatu-
rze przedmiotu. Proces ten rozpoczął się w latach 70. XX wieku, gdy kraje, które 
do tej pory były zorientowane głównie na organizowanie swoich własnych spo-
łeczeństw narodowych, np. przez politykę państwa opiekuńczego, zostały zmu-
szone do większego uwzględnienia w swojej polityce sytuacji międzynarodowej. 
Ta nowa faza jest powszechnie nazywana procesem przyspieszonej globalizacji, 
w wyniku której firmy działające na rynku międzynarodowym zaczynają domi-
nować w gospodarce wielu krajów, a wymiana produktów, przepływy finanso-
we oraz wymiana informacji stają się coraz łatwiejsze ze względu postęp tech-
nologiczny. Globalizacja jest procesem ciągłym, w wyniku którego regionalne 
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gospodarki i społeczeństwa zostają zintegrowane przez światową sieć wymiany 
dóbr materialnych, ludzi, idei i informacji (Robbins, 2014). Niektórzy uważają, 
że jest to proces ciągły, zmierzający do dalszej homogenizacji, czego przykładem 
jest globalna oferta restauracji typu fast food (Ritzer, 2004), w których ludzie na 
całym świecie stają się częścią jednolitej kultury jedzenia. Inni kwestionują tę ob-
serwację, przyjmując pogląd, że różnice między krajami i ludźmi utrzymują się 
i że rosnąca różnorodność wynika z przekładania globalnych zjawisk na lokalne 
uwarunkowania (Watson, Caldwell, 2005). Wskazuje się również na konieczność 
spojrzenia na globalizację nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale tak-
że zwrócenia uwagi na dynamikę społeczną i kulturową (Mol, 2003). Globalne 
podejście nie jest przeciwieństwem lokalnego, ponieważ, jak podkreślali m.in. 
Massey (2004) oraz Born i Purcell (2006), terminy „lokalne” i „globalne” nie są 
dwoma odrębnymi światami. Przestrzeń należy rozpatrywać relacyjnie, tak więc 
przestrzeń globalna jest sumą relacji, powiązań i praktyk, stworzonych lokalnych 
społecznościach. 

W literaturze istnieje wiele określeń globalizacji (Bożyk, Misala, 2003; Flej-
terski, Wahl, 2003; Kołodko, 2008; Stiglitz, 2012; Szymański, 2001), przy czym 
występuje trudność w definicyjnym ujęciu wszystkich istotnych jej wymiarów: 
gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturowych. Wydaje się, że najbar-
dziej uniwersalnym podejściem jest stwierdzenie, że globalizacja to „intensy-
fikacja światowych stosunków społecznych, które łączą odległe miejscowości 
w taki sposób, że wydarzenia lokalne kształtują się w zależności od wydarzeń 
występujące wiele mil dalej i na odwrót” (Giddens, 1991). W ogólnym znaczeniu 
globalizacja może być rozumiana jako proces, który jest tworzony przez zjawiska 
lub działania w wymiarze ogólnoświatowym (Karcz, 2004). Jak podkreśla Zaor-
ska, w wymiarze ekonomicznym pojęcie globalizacji odnoszone jest do działalno-
ści gospodarczej i oznacza mnogość, rozległość i wzajemność powiązań, relacji 
i oddziaływań gospodarek i społeczeństw. Proces ten jest związany ze scalaniem 
prowadzonej w skali międzynarodowej działalności gospodarczej oraz wzrostem 
międzynarodowej współzależności działań i decyzji podejmowanych w różnych 
miejscach świata. Aby powstała globalna gospodarka, niezbędne są liberalne 
warunki rozwoju handlu międzynarodowego i inwestycji bezpośrednich oraz za-
pewnienie swobodnego przepływu ludzi, kapitału i idei (Zaorska, 1998). 

Globalizacja działalności gospodarczej może być ujmowana wielopoziomo-
wo, zarówno w zakresie powiązań i przepływów w skali gospodarki światowej 
jako całości (skala makro), na poszczególnych rynkach i sektorach (skala mezo), 
jak i na poziomie podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw, instytucji rynkowych 
i konsumentów). Jak podkreślają badacze, podstawowymi siłami napędowymi 
procesów globalizacji rynków i sektorów są czynniki techniczne, ekonomiczne, 
społeczne i polityczne (Stonehouse i in., 2001) (rys. 6). 
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Zgodnie z tezą Levita, przesłanki procesów globalizacji należy upatrywać 
w ujednoliceniu się międzynarodowego popytu przez zmiany technologiczne 
oraz rozwój społeczny, polityczny i ekonomiczny. Zjawiska te spowodowały, że 
świat zmierza w kierunku „globalnej wioski”, jednorodnego, zunifikowanego ryn-
ku globalnego w sferze gustów konsumenckich i preferencji dotyczących produk-
tów (Levit, 1983). 

W tym kontekście Porter definiuje sektory globalne i problem konkurencji 
w tych sektorach oraz wskazuje, że sektor globalny to taki, w którym strategicz-
na sytuacja konkurentów na podstawowych rynkach regionalnych lub krajowych 
zależy w znacznym stopniu od ich ogólnej sytuacji w skali światowej. Podkreśla 
także, że sektory globalne wymagają od firm skoordynowanego konkurowania 
w skali światowej. Niektóre sektory, mimo iż w ich skład wchodzą wielonarodo-
we przedsiębiorstwa, nie mają podstawowych cech sektora globalnego (Porter, 
2006b). 

W odniesieniu do przedsiębiorstw pojęcia globalizacji używa się przede 
wszystkim jako określenia nowej fazy orientacji strategicznej na rynku między-
narodowym. Strategia globalna oznacza geo- lub regiocentryczne nastawienie 
przedsiębiorstwa, tj. traktowanie świata lub określonego regionu w zasadzie jako 
jednego, identycznego rynku (Rymarczyk, 1996). Podejście to ignoruje istniejące 
granice, specyfikę poszczególnych krajów i zróżnicowanie czynników otoczenia, 
dostarczając jednakowego produktu na wszystkie rynki. Przedsiębiorstwo glo-
balne to taka firma, która działa w więcej niż jednym kraju, dzięki czemu zyskuje 
przewagę w zakresie badań i rozwoju, produkcji, marketingu, a także finansów, 

RYSUNEK 6. Siły prowadzące do globalizacji sektorów i rynków
Źródło: (Stonehouse i in., 2001, za Karcz, 2004).
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które to przewagi i korzyści są niedostępne dla konkurentów działających wy-
łącznie w jednym kraju. Przedsiębiorstwa globalne postrzegają świat jako wielki 
rynek i rozwijają globalne marki. Pozyskują kapitał, nabywają materiały i części, 
produkują i sprzedają swoje towary tam, gdzie przynosi im to największe korzy-
ści (Armstrong, Kotler, 2015). Jest to związane z dążeniem do uzyskania przewagi 
konkurencyjnej przez minimalizację jednostkowych kosztów produkcji.

Rolnictwo i produkcja żywności stanowią jedną z dziedzin, w której wyraź-
nie zachodzą procesy globalizacji. Handel międzynarodowy produktami rolnymi 
znacznie wzrasta, pomimo kryzysów gospodarczych i klęsk żywiołowych. Jednak 
tempo wzrostu handlu żywnością było niższe niż w przypadku innych produktów, 
co powoduje, że udział produktów rolniczych w handlu światowym zmniejszył 
się. Przed 1960 rokiem produkty rolnicze stanowiły ponad 30% wszystkich to-
warów sprzedawanych na całym świecie (Oosterveer, Sonnenfeld, 2012), podczas 
gdy w 2016 roku udział ten wyniósł 10% całkowitego globalnego handlu (WTO, 
2018b). W strukturze światowego handlu artykułami rolno-żywnościowymi do-
minują przetworzone produkty rolne, których udział w 2016 roku wyniósł 44% 
(WTO, 2018b). Pomimo rosnącego handlu produktami rolnymi większość żywno-
ści nadal jest spożywana w kraju, w którym jest produkowana, a światowy handel 
artykułami rolnymi nadal stanowi jedynie niewielki odsetek całkowitej produkcji 
(rys. 7). 

0

10

20

30

40

50

60

%

2015-17 2027*

*prognoza

RYSUNEK 7. Udział eksportu w światowej produkcji podstawowych artykułów pochodze-
nia rolniczego
Źródło: (OECD-FAO, 2018a).



SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W WARUNKACH GOSPODARKI CYRKULARNEJ

44

Jednakże na konsumpcję żywności, praktyki produkcyjne i marketingowe 
wpływają nie tylko lokalne warunki rynkowe, ale przede wszystkim czynniki glo-
balne, takie jak zmiany demograficzne, gospodarcze, polityczne i środowiskowe. 
Problem niedożywienia jest ciągle aktualny na świecie, a lokalne uwarunkowania 
atmosferyczne i klęski związane anomaliami pogodowymi oraz niestabilność po-
lityczna stanowią tylko częściowe jego wyjaśnienie. Kryzys żywnościowy w la-
tach 2007–2008 miał zdecydowanie bardziej globalne źródła, do których oprócz 
niekorzystnych warunków produkcji i zmniejszających się zapasów na rynkach 
światowych (zbóż) należy zaliczyć również spekulacje na rynkach kontraktów 
terminowych na produkty rolne oraz poszukiwanie surowców do produkcji bio-
paliw (Oosterveer, Sonnenfeld, 2012).

Do analizy procesów globalizacji systemów żywnościowych można wykorzy-
stać różne podejścia. Za podstawowe uznaje się podejście ekonomii politycznej. 
Badania w ramach ekonomii politycznej opierają się na analizie związku mię-
dzy decyzjami politycznymi i gospodarczymi i mają na celu pokazanie postępu 
w procesie globalizacji rolnictwa i przemysłu spożywczego przez ocenę stopnia 
przesuwania się równowagi sił (Bair, 2009a). Przedstawiają one współczesne 
zaopatrzenie w żywność jako system gospodarczy, w którym produkty rolne są 
wytwarzane w peryferyjnych regionach globalnej gospodarki w celu sprzedaży 
detalicznej i konsumpcji w głównych regionach USA, Europy i Japonii. Jednocze-
śnie przetworzone produkty spożywcze są wywożone z krajów rozwiniętych 
i konkurują na pozostałych rynkach. Wykorzystując idee zaproponowane przez 
Wallersteina (2007), podczas analizy współczesnej globalnej gospodarki kapi-
talistycznej ekonomiści polityczni opowiadają się za transformacją i industriali-
zacją kapitalistycznego rolnictwa, rosnącą potęgą wielonarodowych korporacji 
żywnościowych i agrobiznesu oraz globalną integracją systemów rolno-spożyw-
czych. W podejściu tym szczególny kompleks rolno-spożywczy określa się jako 
pierwszy „reżim żywnościowy”. Rozwijał się on w latach 1870–1914 i drugi po 
II wojnie światowej od 1945 roku. W pierwszym reżimie żywnościowym rolnic-
two zapewniało eksport podstawowych artykułów spożywczych, gwarantowało 
zyski dla przemysłu przez obniżanie kosztów produkcji żywności i wchłaniało 
nadwyżkę siły roboczej z terenów wiejskich Europy przez migrację międzyna-
rodową. W drugim reżimie żywnościowym rolnictwo coraz bardziej wiązało się 
z kapitałem przemysłowym i nowoczesnym systemem państwowym (Friedmann, 
McMichael, 1989). Dominującą siłą przemian strukturalnych w latach 70. i 80. 
XX wieku stał się wzrost transnarodowych korporacji, które spowodowały przej-
ście od kapitału państwowego do prywatnego. 

Niektórzy badacze sugerują, że od lat 80. XX wieku nastąpiło przejście do trze-
ciego reżimu żywnościowego. Drugi reżim żywnościowy przeszedł kryzys z po-
wodu nadprodukcji, co doprowadziło do niestabilności cen i wzrostu  konkurencji 



1. SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W TEORII I PRAKTYCE

45

na rynkach eksportowych. Wydawało się, że era jednolitych, tanich produktów 
masowych minęła, a równowaga sił przesunęła się z produkcyjnej strony łań-
cucha dostaw żywności na stronę detaliczną i konsumpcyjną. Ten wyłaniający 
się trzeci reżim żywnościowy, zwany niekiedy „postproduktywizmem” (Wilson, 
2001), charakteryzuje się większą elastycznością i różnorodnością produktów 
spożywczych dostępnych na rynku oraz pogłębioną integracją wzdłuż globalnych 
łańcuchów dostaw żywności nieograniczonych granicami państwowymi. Postęp 
technologiczny i globalizacja przekształciły proste krajowe lub regionalne syste-
my żywnościowe w duże i złożone międzynarodowe łańcuchy rolno-spożywcze. 
Wpłynęło to również na zmiany w polityce rolnej. Jak podkreśla Ward i in. (2008), 
europejska polityka rolna od początku lat 90. określana jest jako przejście od 
produktywizmu do post-produktywizmu. Rolniczy produktywizm był rozumia-
ny jako „rozwój intensywnego, przemysłowego i ekspansjonistycznego rolnictwa 
bazującego na wsparciu państwa i skoncentrowanego na wzroście produktywno-
ści”. Cele związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego w Europie 
(dominujący problem po zakończeniu II wojny światowej) zostały zastąpione 
przez wyzwania związane z gospodarowaniem nadwyżkami żywności, problem 
rosnących kosztów dopłat dla rolników oraz narastające problemy środowiskowe 
wynikające z intensywnego rolnictwa. Nowe priorytety zostały ustanowione po-
przez reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) w celu zmniejszenia dotacji, które 
są powiązane z produkcją, oraz opracowania polityki rolnośrodowiskowej w celu 
zachęcenia do bardziej przyjaznych dla środowiska praktyk rolniczych. 

Postproduktywistyczne podejście miało również skutki w odnesieniu do 
obszarów wiejskich. Jak podkreśla Wójcik (2014), wejście wsi w postproduk-
tywistyczny etap przekształceń w krajach wysoko rozwiniętych spowodowało 
zmniejszenie zainteresowania sferą produkcji (rolnictwo, leśnictwo) na rzecz 
problemów związanych z szeroko pojętą konsumpcją wiejskiej przestrzeni (np. 
zamieszkiwanie, turystyka i rekreacja, infrastruktura społeczna). Wieś w wysoko 
rozwiniętych krajach kapitalistycznych stawała się coraz bardziej zróżnicowana 
nie tylko pod względem funkcjonalnym (działalności zawodowej, użytkowania 
przestrzeni), ale także w płaszczyźnie stylów życia i struktury społecznej. 

Friedland (2004) wskazuje, że ważnymi przejawami globalizacji żywności są 
koncentracja handlu detalicznego artykułami spożywczymi na rynkach metropo-
litalnych, a także oczekiwania konsumentów w krajach rozwiniętych w zakresie 
dostępności całorocznej świeżych produktów, w tym różnorodnych produktów 
tropikalnych. Efektem globalizacji jest coraz większe „utowarowienie” rolnictwa i 
żywności oraz rozwój globalnych łańcuchów towarowych (global commodity cha-
in – GCC) (Gereffi i in., 2005). W globalnych łańcuchach towarowych właściciele 
silnych marek i sieci handlowe przejmują kontrolę w łańcuchu dostaw dzięki cen-
tralnej pozycji w systemie żywnościowym. Ważną cechą globalnych  łańcuchów 
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rolno-spożywczych jest również to, że są one w coraz większym stopniu „napę-
dzane przez kupujących”, w przeciwieństwie do np. globalnego przemysłu samo-
chodowego, który jest znacznie bardziej „napędzany przez producentów” (Gereffi 
i in., 2005). Firmy dominujące w GCC sprawują kontrolę nad przepływem towa-
rów opracowując, rozpowszechniając i narzucając standardy jakości. 

Produkcja żywności w warunkach globalnej gospodarki może być prowadzo-
na w różnych krajach i dostarczana zarówno na rynki krajowe, jak i międzynaro-
dowe. Raport Banku Światowego wyróżnia następujące cztery formy łańcuchów 
dostaw uwzględniających procesy globalne: czysta krajowa produkcja, tradycyjny 
handel międzynarodowy, proste globalne łańcuchy wartości (GVC) oraz złożone 
globalne łańcuchy wartości (rys. 8). 

RYSUNEK 8. Udział w globalnym PKB różnych form łańcuchów wartości w latach 1995–
–2014
Źródło: (WB, 2017).

Krajowa produkcja to taka, której wartość dodana jest w całości wyproduko-
wana i zużyta w jednym kraju. Kiedy towary lub usługi są eksportowane do inne-
go kraju, wówczas jest to zgodne z klasyczną ideą handlu, przy czym produkcja 
odbywa się całkowicie w jednym kraju, a konsumpcja w innym. Gdy wartość do-
dana jest tworzona poza granicami państwowymi, wtedy można wyróżnić proste 
i złożone globalne łańcuchy wartości (ang. global value chain – GVC). W prostych 
GVC wartość dodana przekracza granice państwowe jedynie raz, bez eksportu 
za pośrednictwem krajów trzecich, reeksportu lub reimportu. W złożonych GVC 
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wartość dodana przekracza granice państwowe co najmniej dwa razy. Dane za-
prezentowane na rysunku 6 wskazują na wyraźny wzrost znaczenia powiązań 
międzynarodowych w światowej gospodarce oraz prostych i złożonych łańcu-
chach wartości o charakterze globalnym.

Analizując system żywnościowy, należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
aspekt stosunków międzynarodowych a mianowicie procesy integracji regio-
nalnej. Jak podkreśla Pawlak, w centrum współczesnego regionalizmu znalazły 
się kraje rozwinięte, położone w trzech głównych regionach świata, tj. Europie, 
obu Amerykach i Azji. Tym samym wszystkie kraje odgrywające wiodącą rolę na 
rynkach międzynarodowych zaangażowały się w tworzenie bloków handlowych, 
które zaczęły w istotny sposób wpływać na handel światowy (Pawlak, 2013). Ce-
chą charakterystyczną współczesnej gospodarki światowej jest nasilenie działań 
zmierzających do tworzenia regionalnych porozumień handlowych dotyczących 
towarów i usług (rys. 9). 
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RYSUNEK 9. Regionalne porozumienia handlowe (Regional Trade Agreements) (według 
roku wejścia w życie) w latach 1948–2018 
Źródło: (WTO, 2018a).

Od początku lat 90. XX wieku w handlu światowym rośnie liczba preferen-
cyjnych porozumień handlowych zawieranych nie tylko przez państwa na zbli-
żonym poziomie rozwoju gospodarczego, ale coraz częściej podpisywanych rów-
nież przez kraje gospodarczo rozwinięte i rozwijające się bądź jedynie przez tę 
ostatnią grupę. Według Światowej Organizacji Handlu, na koniec 2018 roku od-
notowano ogółem 450 notyfikacji dotyczących towarów i usług. Unię Europejską, 
ze względu na liczbę notyfikowanych umów, uznaje się za centrum regionalnych 
porozumień handlowych (Pera, 2015). 
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Tworzenie regionalnych porozumień handlowych jest jedną z opcji polity-
ki handlowej, polegającą na umownej liberalizacji barier handlowych między 
grupą państw. W kontekście współczesnych światowych relacji handlowych 
zawieranie takich porozumień jest możliwe na mocy porozumienia GATT, któ-
re dopuszcza zawieranie regionalnych porozumień handlowych w postaci stref 
wolnego handlu i unii celnych obejmujących wymianę produktów. Jak wskazuje 
Sapa (2016), z założenia celem takich porozumień powinno być ułatwienie han-
dlu między stronami umowy, a nie wprowadzanie barier w obrotach z krajami 
trzecimi. Dlatego też zawarcie tego typu umów jest możliwe pod warunkiem, że 
przeciętne bariery handlowe po integracji nie ulegną zwiększeniu czy zaostrze-
niu dla państw nieobjętych porozumieniem, w porównaniu do sytuacji przed 
jego zawarciem.

Efektem wymiany handlowej realizowanej w ramach regionalnych poro-
zumień handlowych może być zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego, 
zwłaszcza w krajach, które są względnie słabo zintegrowane ze światowym 
rynkiem żywnościowym. Rynki regionalne mogą obniżyć koszty wytwarzania 
żywności oraz ograniczać wahania i niepewność dostaw artykułów żywnościo-
wych. Handel międzynarodowy wewnątrz ugrupowania wpływa również na 
ograniczenie zmienności cen wynikającej z szoków politycznych i wywołanych 
czynnikami klimatycznymi (Sapa, 2016). 

Unia Europejska należy do ugrupowań, które aktywnie uczestniczą w nego-
cjowaniu i zawieraniu preferencyjnych regionalnych porozumień handlowych. 
Większość obrotu handlowego Unii Europejskiej z partnerami spoza ugrupowa-
nia odbywa się właściwie na zasadach preferencji – o charakterze jednostron-
nym lub wzajemnym w ramach preferencyjnych porozumień handlowych. Jak 
podkreśla jednak Kawecka-Wyrzykowska (2015), obecnie dla UE znaczenie pre-
ferencyjnych porozumień handlowych w celu eliminacji barier celnych nie jest 
duże, głównie ze względu na preferencyjne stawki celne w imporcie. Ponadto, 
wszystkie wzajemnie preferencyjne porozumienia, zarówno strefy wolnego han-
dlu, jak i unie celne, przewidują pewne wyjątki. Dotyczą one przede wszystkim 
niektórych produktów rolnych, traktowanych przez UE jako wrażliwe. Znacznie 
ważniejszym celem negocjowania zawierania porozumień handlowych, od dą-
żenia do redukcji ochrony celnej na rynku partnerów handlowych, jest dla Unii 
chęć eliminacji barier o charakterze regulacyjnym, które są obecnie głównym 
utrudnieniem dla unijnych eksporterów. Ponadto, preferencyjne porozumienia 
są wykorzystywane przez Unię Europejską także do osiągania celów z zakresu 
polityki zagranicznej, takich jak stabilizacja sytuacji politycznej i ekonomicznej 
w jej bliskim sąsiedztwie oraz do wzmocnienia roli UE w świecie (Kawecka-
Wyrzykowska, 2015).
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1.5.  SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE JAKO PRZEDMIOT
BADAŃ EKONOMICZNYCH

System żywnościowy obejmuje przepływ surowców i produktów od dostawcy 
surowców do produkcji rolnej i gospodarstwa rolnego, przez przedsiębiorstwa 
przemysłu spożywczego (przetwórstwa pierwotnego i wtórnego), sektory dys-
trybucji (hurtownie i sklepy detaliczne), do finalnych konsumentów. Segmenty 
te połączone są powiązaniami, które obejmują zarówno przepływ produktów, 
jak i powiązania instytucjonalne, takie jak kontrakty, standardy oraz ustalenia 
dotyczące koordynacji. Badania nad systemami żywnościowymi mają już długą 
tradycję. Reardon i Timmer wodrębniają dwa okresy w tych badaniach. Pierw-
szy jest zdominowany przez podejście teorii organizacji przemysłowych, a drugi 
– skoncentrowany na mechanizmach koordynacji i podziału korzyści (Reardon, 
Timmer, 2012). 

Pierwsza fala badań nad systemami żywnościowymi opierała się na metodach 
ekonomiki organizacji przemysłowych, a w szczególności na triadzie struktura-
zachowania-wyniki (Clodius, Mueller, 1961). Wydajność systemu żywnościowe-
go ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego konsumentów, 
dochodów producentów i dystrybutorów, a także dla kosztów i jakości żywności 
w całej gospodarce żywnościowej. Wydajność jest z kolei determinowana przez 
strukturę i funkcjonowanie systemu. Na funkcjonowanie systemu żywnościo-
wego wpływają m.in. technologia, instytucje i organizacja. Pierwszy etap badań 
systemów żywnościowych rozpoczął się pod koniec lat 50. XX wieku. Tematyka 
badań koncentrowała się przede wszystkim na: problemach szybkiej transfor-
macji strukturalnej amerykańskich i zachodnioeuropejskich systemów żywnoś-
ciowych, procesach konsolidacji, agroindustrializacji, utowarowieniu produktów 
rolnych oraz rozszerzeniu zasięgu rynków zbytu. Ważne były głównie wydajność 
systemu i jego rozwój, a nie sprawiedliwość, jakość i bezpieczeństwo oraz wpływ 
zmiany systemu na środowisko (Reardon, Timmer, 2012). 

W drugim okresie oceny systemów żywnościowych głównym obszarem za-
interesowań było badanie mechanizmów koordynacji i podziału korzyści. Prace 
w tym obszarze koncentrowały się na rozwiązaniach instytucjonalnych regulu-
jących lub koordynujących stosunki gospodarcze między segmentami i stronami 
transakcji na rynku żywności, takich jak stosowanie norm jakości i bezpieczeń-
stwa, umów (rolnictwo kontraktowe) oraz innych poziomych i pionowych uzgod-
nień dotyczących koordynacji. Podstawą tych badań były prace Coase’a (1937) 
i opracowania z zakresu nowej ekonomii instytucjonalnej (Williamson, 1981; 
Goodhue, 2011).
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Podstawowymi czynnikami, które pobudziły zainteresowanie systemami 
żywnościowymi w tym okresie, były: a) konsolidacja i szybkie rozpowszechnie-
nie stosowania umów i prywatnych standardów w agrobiznesie w USA i Europie 
Zachodniej (Caswell i in., 1998; Goodhue, Rausser, 2003; Sexton, 2000); b) globa-
lizacja i szybki wzrost światowego handlu żywnością (Łuczka-Bakuła, 2002; So-
biecki, 2007; Kowalczyk, 2010); c) prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 
i liberalizacja wcześniej kontrolowanych przez państwo rynków w krajach roz-
wijających się (Swinnen, Maertens, 2007); d) bezpośrednie inwestycje zagranicz-
ne (BIZ) w przemyśle rolno-spożywczym (Rowiński, Bielecki, 2002; Chechelski, 
2005). 

Jednak wątek tych badań został zainspirowany perspektywą zarządzania 
agrobiznesem i poszukiwaniem strategii osiągnięcia przewagi konkurencyjnej 
pod względem kosztów, jakości lub obu w środowisku szybko konsolidujących się 
sektorów towarowych i szybko różnicujących cechy produktów rynków. Porter 
(1985) argumentował, że aby obniżyć koszty konkurowania na rynkach towaro-
wych lub podnieść jakość, firmy muszą stosować zarządzanie łańcuchem warto-
ści. Mechanizmy zarządzania obejmują ustalanie, monitorowanie i egzekwowanie 
mechanizmów koordynacji pionowej, takich jak kontrakty i standardy. Ta część 
koncentruje się na tym, w jaki sposób menedżerowie wykorzystują te mechani-
zmy, aby zminimalizować koszty w łańcuchu dostaw, stosując kontrakty i prywat-
ne standardy w celu nakierowania dostawców na spełnienie kryteriów jakości 
wymaganych przez rynki odbiorców.
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PRZEMIANY STRUKTURALNE
W PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

2.1. KONTEKST EUROPEJSKIEGO RYNKU WEWNĘTRZNEGO

Ocena przemian w systemie żywnościowym UE jest zagadnieniem bardzo zło-
żonym. Unia Europejska stanowi bardzo ważny przykład rozwoju integracji re-
gionalnej na świecie, W wyniku tego procesu stworzony został europejski rynek 
wewnętrzny3. Rynek wewnętrzny UE stanowi największy obszar gospodarczy 
na świecie i postrzegany jest jako siła napędowa procesu integracji europejskiej 
(Pietrzyk, 2015). Podstawy jego tworzenia określił traktat rzymski z 1957 roku, 
tworzący Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Traktat ten wprowadził 
pojęcie wspólnego rynku, którego budowę kontynuował przyjęty 30 lat później, 
w 1987 roku jednolity akt europejski (European Communities, 1987). Ten ostat-
ni dokument wprowadził termin „rynek wewnętrzny” i stworzył podstawy do 
powstania w 1993 roku subnarodowego organizmu gospodarczego, nazwanego 
europejskim rynkiem wewnętrznym. 

W 2011 roku w dokumencie pt. Akt o jednolitym rynku – dwanaście dźwigni 
na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania „Wspólnie 
na rzecz nowego wzrostu gospodarczego” (EC, 2011b) zdefiniowano dwanaście

3 Do użytku weszły trzy określenia (wspólny, jednolity i wewnętrzny rynek, stosowane zazwyczaj 
jako synonimy). Jak stwierdza Pietrzyk „wspólny rynek jest etapem procesu integracji między-
narodowej, który (…) zmierza do wyeliminowania wszystkich przeszkód w wymianie wewnątrz-
wspólnotowej celem połączenia rynków narodowych w rynek jednolity, realizując warunki moż-
liwie najbliższe prawdziwemu rynkowi wewnętrznemu” (Pietrzyk, 2015).

2
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czynników, które miały przyczynić się do stworzenia silniejszego jednolitego ryn-
ku. Odnosiły się one do następujących problemów: 
– ułatwienia małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do źródeł inwesto-

wania,
– zwiększenia mobilności pracowników w ramach jednolitego rynku,
– wprowadzenia europejskiej ochrony praw własności intelektualnej,
– wzmocnienia zaufania konsumentów do jednolitego rynku europejskiego, 
– wzmocnienia normalizacji usług, 
– wzmocnienia sieci europejskich,
– wzmocnienia zaufania do transakcji elektronicznych,
– rozwoju przedsiębiorczości społecznej, 
– dostosowania systemu podatkowego do wymogów jednolitego rynku euro-

pejskiego XXI wieku i trwałego rozwoju, 
– wzmocnienia spójności społecznej w UE, 
– uproszczenia przepisów prawnych dotyczących przedsiębiorstw, 
– unowocześnienia ram prawnych procedur przetargowych (EC, 2011b). 

W drugiej połowie 2012 roku Komisja Europejska dokonała przeglądu zre-
alizowanych działań i sformułowała dalsze etapy postępowania w nowym do-
kumencie, określonym mianem Drugiego aktu w sprawie jednolitego rynku (EC, 
2012c). Dokument ten zidentyfikował cztery motory nowego wzrostu w UE, 
które dotyczą: stworzenia w pełni zintegrowanych sieci na rynku europejskim, 
ułatwiania mobilności transgranicznej obywateli i przedsiębiorstw, wspierania 
gospodarki cyfrowej w całej Europie, wzmocnienia przedsiębiorczości społecz-
nej, spójności i zaufania konsumentów (EC, 2012c). 

W wyniku tych procesów nastąpiło ujednolicenie przepisów, norm i stan-
dardów oraz zniesiono bariery techniczne, fiskalne, a także ograniczenia tary-
fowe i pozataryfowe. Umożliwiło to swobodny przepływ osób4, towarów, usług 
i kapitału. europejski rynek wewnętrzny, zwany również jednolitym rynkiem, 
umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom swobodne przemieszczanie się

4 Opiera się na porozumieniu tworzącym tzw. grupę Schengen, podpisanym w 1985 roku przez 
5 krajów (Francja, RFN, kraje Beneluksu). W zawartym porozumieniu kraje te uzgodniły har-
monizację wiz dla osób z krajów trzecich, walkę z nielegalną imigracją, ochronę prawa azylu, 
zwalczanie przemytu narkotyków oraz walkę z przestępczością (dzięki wspólnemu systemowi 
informacji). W 2018 roku strefa Schengen obejmowała większość państw UE, z wyjątkiem Irlan-
dii i Wielkiej Brytanii, które utrzymują w mocy klauzulę opt-out i zarządzają własną wspólną 
strefą podróżowania, a także Bułgarii, Chorwacji, Cypru i Rumunii, które są zobowiązane do 
przystąpienia do strefy Schengen. Do strefy należą również cztery kraje spoza UE – Islandia, 
Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.
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i swobodny handel w 28 państwach członkowskich UE. W praktyce oznacza to, 
że każdy ma prawo pracować, studiować czy też przejść na emeryturę w innym 
kraju UE. Konsumenci mają dostęp do szerszej oferty produktów, które mogą 
kupować po bardziej konkurencyjnych cenach, a także mają zapewnioną lepszą 
ochronę w przypadku zakupów w swoim kraju, za granicą oraz online. Małym 
i dużym firmom natomiast łatwiej i korzystniej jest prowadzić działalność mię-
dzynarodową i konkurować na rynkach światowych (EC, 2014a).

Funkcjonowanie ERW spowodowało podniesienie gospodarczego i politycz-
nego znaczenia Wspólnoty, a także zwiększyło konkurencyjność europejskiej 
gospodarki w stosunku do innych krajów i rozszerzyło rynki zbytu. W wyniku 
procesów integracji powstał rynek, który w 2015 roku obejmował obszar około 
4,5 mln km2 powierzchni z ponad 508 mln mieszkańców. Największe znaczenie 
pod względem potencjału ludnościowego w 2015 roku miały Niemcy, Francja, 
Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania. Udział tych krajów w ogólnej liczbie lud-
ności UE wyniósł ponad 62%, a PKB stanowiło 71,4% PKB UE-28 (tab. 3). 

Ważnym elementem europejskiego rynku wewnętrznego jest sektor żywnoś-
ciowy, który ulega głębokim przemianom strukturalnym. Współcześnie zmiany 
strukturalne uznaje się za jeden z najważniejszych procesów, który nie tylko 
przyczynia się do wzrostu gospodarczego danego kraju, m.in. przez przyrost 
potencjału produkcyjnego, wielkości produkcji i konsumpcji, ale także do pod-
niesienia efektywności gospodarki (Jaworska, 2007). Przemiany strukturalne 
prowadzą do zmian zarówno ilościowych, jak i jakościowych elementów określo-
nego systemu gospodarczego oraz zmian zależności między tymi elementami, jak 
również między nimi a całością gospodarki, którą współtworzą (Ładysz, 2008). 
Jakościowe zmiany strukturalne są determinowane zmianami technologii i tech-
nik wytwarzania, wzrastającą efektywnością gospodarowania, wprowadzaniem 
na rynek nowych wyrobów, ilościowe zaś zmiany strukturalne stanowią następ-
stwo postępu ekonomicznego w strukturze gospodarczej, powodującego wzrost 
liczby przedsiębiorstw i wielkości produkcji (Wysocki, Kałowski, 2012). Należy 
podkreślić, że klasyczne podejście do badania struktury gospodarki sprowadza 
się do określenia roli rolnictwa, przemysłu i innych dziedzin (usługi) w badanej 
gospodarce. Według tej trójsektorowej teorii, proces zmian w strukturze gospo-
darczej następował w wyniku wzrostu gospodarczego, który skłaniał do przesu-
nięć czynników wytwórczych w ramach wspomnianych trzech sektorów. W re-
zultacie określono udziały poszczególnych sektorów w strukturze gospodarczej 
w zależności od osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego. W praktyce naj-
częściej stosowanym układem do badania zmian strukturalnych jest układ bran-
żowy. W systemie żywnościowym UE układ ten tworzą rolnictwo, przetwórstwo 
spożywcze oraz sektor handlu hurtowego i detalicznego, łącznie ze sferą usług 
gastronomicznych. Finalnym odbiorcą produktów i usług oferowanych przez 
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TABELA 3. Podstawowe dane charakteryzujące członków Europejskiego Rynku We-
wnętrznego w 2015 roku

Wyszczególnienie
Powierzchnia 

ogółem Ludność PKB w cenach 
rynkowych

PKB 
per capita 
w cenach 

rynkowych

tys. km2 % mln % mld euro % tys. euro

UE-28 4473,7 100,0 508,4 100,0 14826,9 100,0 29,1

Belgia 30,7 0,7 11,2 2,2 411,0 2,8 36,6

Bułgaria 111,0 2,5 7,2 1,4 45,3 0,3 6,3

Czechy 78,9 1,8 10,5 2,1 168,5 1,1 16,0

Dania 42,9 1,0 5,7 1,1 273,0 1,8 48,0

Niemcy 357,6 8,0 81,2 16,0 3048,9 20,6 37,3

Estonia 45,3 1,0 1,3 0,3 20,7 0,1 15,7

Irlandia 69,9 1,6 4,6 0,9 262,5 1,8 55,9

Grecja 131,7 2,9 10,9 2,1 177,3 1,2 16,4

Hiszpania 506,0 11,3 46,4 9,1 1081,2 7,3 23,3

Francja 638,5 14,3 66,4 13,1 2198,4 14,8 33,0

Chorwacja 56,6 1,3 4,2 0,8 44,6 0,3 10,6

Włochy 302,1 6,8 60,8 12,0 1652,1 11,1 27,2

Cypr 9,3 0,2 0,8 0,2 17,7 0,1 20,9

Łotwa 64,6 1,4 2,0 0,4 24,3 0,2 12,3

Litwa 65,3 1,5 2,9 0,6 37,4 0,3 12,9

Luksemburg 2,6 0,1 0,6 0,1 51,6 0,3 90,6

Węgry 93,0 2,1 9,9 1,9 110,9 0,7 11,3

Malta 0,3 0,0 0,4 0,1 9,5 0,1 21,4

Holandia 37,4 0,8 16,9 3,3 690,0 4,7 40,8

Austria 83,9 1,9 8,6 1,7 344,3 2,3 39,9

Polska 311,9 7,0 38,0 7,5 430,3 2,9 11,2

Portugalia 92,2 2,1 10,4 2,0 179,8 1,2 17,4

Rumunia 238,4 5,3 19,9 3,9 160,3 1,1 8,1

Słowenia 20,3 0,5 2,1 0,4 38,9 0,3 18,8

Słowacja 49,0 1,1 5,4 1,1 79,1 0,5 14,6

Finlandia 338,4 7,6 5,5 1,1 209,6 1,4 38,2

Szwecja 447,4 10,0 9,7 1,9 449,2 3,0 45,8

Wielka Brytania 248,5 5,6 64,9 12,8 2611,9 17,6 40,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).
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wymienione sektory są konsumenci żywności. Liczba podmiotów w tak zdefinio-
wanym systemie żywnościowym jest bardzo zróżnicowana na każdym poziomie. 

2.2. PRODUKCJA ROLNICZA I RYBACTWO

2.2.1.  Uwarunkowania środowiskowe i społeczno-ekonomiczne 
produkcji rolniczej

Rolnictwo, przetwórstwo spożywcze (przemysł spożywczy), sektory dystrybucji 
(handel hurtowy i detaliczny) stanowią podstawowe ogniwa współczesnych sy-
stemów żywnościowych w UE. Rolnictwo jest jednym z najważniejszych ogniw 
łańcucha żywności, odpowiadając za produkcję surowców żywnościowych oraz 
pełniąc wiele innych funkcji gospodarczych, społecznych i środowiskowych (Ada-
mowicz, 2005; Czudec, 2009; Jordan, Warner, 2010). Produkcja surowców żyw-
nościowych obejmuje działania, które wykorzystują ziemię, pracę i kapitał w celu 
uprawy roślin i chowu i zwierząt. Jest ona determinowana przez wiele czynni-
ków społecznych, ekonomicznych, środowiskowych, fizycznych i biologicznych 
(rys. 10). Główną cechą produkcji rolniczej, wyróżniającą ją na tle innych rodza-
jów działalności produkcyjnej, jest powiązanie z agroekosystemem (Lewandow-
ski, 2018). Agroekosystem definiuje się jako biologiczne i ekofizjologiczne środo-
wisko, które stanowi podstawę prowadzenia produkcji rolniczej. Składa się on ze 
wszystkich czynników wpływających na warunki życia organizmów roślinnych 
i zwierzęcych (Martin, Sauerborn, 2013). Elementami agroekosystemu wpły-
wającymi na wielkość i strukturę produkcji rolniczej są uwarunkowania klima-
tyczne, środowisko fizyczne i biologiczne. Produkcja rolnicza, w tym szczególnie 
produkcja roślinna, zależy głównie od dostępności wody, temperatury i natężenia 
światła. Możliwości produkcji rolniczej determinuje także środowisko fizyczne, 
które obejmuje ukształtowanie terenu, rodzaj i jakość gleb, zawartość materii or-
ganicznej w glebie oraz głębokość warstwy ornej. Cechy te wpływają na warunki 
wzrostu roślin, zdolność zatrzymywania wody w glebie oraz możliwości uprawy 
mechanicznej (warunki wykorzystania w produkcji ciągników i maszyn) (Lewan-
dowski, 2018). 

Obok czynników związanych ze środowiskiem przyrodniczym, na produkcję 
rolniczą wpływają również inne czynniki zewnętrzne, tj.: polityczne, społeczne, 
rynkowe oraz technologiczne. Programy i instrumenty polityki rolnej są wyko-
rzystywane w wielu krajach w celu kształtowania produkcji rolnej, wspierania 
dochodów rolniczych, a także rozwoju obszarów wiejskich (Adamowicz, 2009; 
Czyżewski, Kułyk, 2013; Czyżewski, Stępień, 2012). 
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Klimat
– temperatura
– opady atmosferyczne

Środowisko fizyczne
– gleba
– topografia

Środowisko biologiczne
– rośliny
– zwierzęta
– szkodniki i choroby

Nakłady
– agrochemikalia
– nawozy
– energia
– maszyny
– praca
– system zarządzania

Warunki infrastrukturalne/
/logistyczne
– urządzenia transportowe
– dostęp do środków produkcji
– dostęp do rynków 

Produkcja
– żywność
– pasze
– paliwo
– inne usługi
ekologiczne,
kulturalne
lub społeczne 

Warunki polityczne/społeczne
– programy polityczne
– oczekiwania społeczne
– własność ziemi
– poziom edukacji

Warunki rynkowe
– podaż i popyt
– ceny
– preferencje konsumentów
– akceptacja konsumenta
– gotowość konsumentów
– do zakupu określonych produktów

Produkcja
roślinna

Produkcja
zwierzęca

Gospodarstwo
rolne

Agroekosystem

RYSUNEK 10. Systemy produkcji rolniczej i ich determinanty
Źródło: (Lewandowski, 2018).

Jednym z podstawowych zasobów wykorzystywanych w produkcji rolniczej 
jest praca. W ujęciu ogólnym liczba zatrudnionych w rolnictwie UE-28 w latach 
2007–2013 zmniejszyła się o 2,3 mln rocznych jednostek pracy5 (AWU), co odpo-
wiada spadkowi o 19,8 % (tab. 4). 

W okresie od 2007 do 2013 roku liczba pracowników w gospodarstwach 
rolnych zmniejszyła się prawie we wszystkich państwach członkowskich UE. 
Wyjątkiem są Irlandia, Węgry i Malta, gdzie nastąpił wzrost liczby pracowników. 
W ujęciu względnym największe spadki odnotowano na Słowacji, we Włoszech, 
na Cyprze i w Bułgarii; we wszystkich tych państwach zasoby pracy zmniejszyły 
się co najmniej o jedną trzecią.

Na przemiany w rolnictwie wpływają również rozwiązania instytucjonalne, 
w szczególności w zakresie praw własności do ziemi (Marks-Bielska, 2010), oraz 
uwarunkowania społeczne. W tym ostatnim przypadku jednym z najważniejszych 
czynników jest wykształcenie rolników (Gołębiewska, Klepacki, 2001; Klepacki, 
2005b; Kołoszko-Chomentowska, 2008). Na rozwój produkcji rolniczej wpływają 

5 Annual Work Unit – umowna jednostka nakładów pracy w rolnictwie, oznaczająca ekwiwalent 
pełnego etatu. Jest obliczana przez podzielenie liczby godzin przepracowanych w ciągu roku przez 
roczną liczbę godzin odpowiadającą pełnemu etatowi.
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TABELA 4. Zasoby pracy w rolnictwie krajów UE w latach 2007, 2010 i 2013 

Kraje 

Zasoby pracy
(tys. pełnozatrudnionych)

2007 2010 2013 2013/2007
(%)

EU-28 11 850 9 946 9 509 80

Belgia 66 62 57 86

Bułgaria 494 407 320 65

Czechy 137 108 105 77

Dania 56 52 54 96

Niemcy 609 546 523 86

Estonia 32 25 22 69

Irlandia 148 165 164 111

Grecja 569 430 464 82

Hiszpania 968 889 814 84

Francja 805 780 725 90

Chorwacja 189 184 175 93

Włochy 1302 954 817 63

Cypr 26 19 17 65

Łotwa 105 85 82 78

Litwa 180 147 145 81

Luksemburg 4 4 4 100

Węgry 403 423 434 108

Malta 4 5 4 100

Holandia 165 162 153 93

Austria 163 114 111 68

Polska 2 263 1 897 1 919 85

Portugalia 338 363 323 96

Rumunia 2 205 1 610 1 553 70

Słowenia 84 77 82 98

Słowacja 91 56 51 56

Finlandia 72 60 58 81

Szwecja 65 57 59 91

Wielka Brytania 306 266 275 90

Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).
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również uwarunkowania rynkowe. W odniesieniu do produktów rolnych istnieją 
rynki lokalne, regionalne i globalne, na których konsumenci mają różne prefe-
rencje, upodobania i zdolności nabywcze (Gutkowska i in., 2014; Lemanowicz, 
Szwacka-Mokrzycka, 2011). Z drugiej strony, produkcja rolnicza jest kształtowana 
przez dostęp rolników do rynku środków produkcji i nowoczesnych technologii. 
Mechanizacja znacznie zwiększyła wykorzystanie gruntów i poprawiła wydajność 
pracy w rolnictwie (Pawlak, 2008). W nowoczesnej produkcji rolniczej wszystkie 
procesy uprawy gleby, siew, nawożenie, ochrona upraw i zbiór odbywają się me-
chanicznie przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn, co powoduje wzrost 
kapitałochłonności produkcji rolniczej (Stefko, Ciesielska, 2013; Zawadzka, Sza-
franiec-Siluta, 2015). Rozwój rolnictwa determinują również czynniki związane 
z organizacją i strukturą łańcuchów dostaw. Aby zapewnić niezawodny i wydaj-
ny łańcuch dostaw, wymagana jest odpowiednia infrastruktura i logistyka, które 
usprawniają system produkcji rolniczej, system przechowywania oraz transport 
produktów na rynki zbytu. Im lepsza infrastruktura i sprawniejsze procesy logi-
styczne, tym mniejsze straty w łańcuchu dostaw (Klepacki, 2016; Nowotyńska, 
Tereszkiewicz, 2012). We współczesnej infrastrukturze rolniczej coraz ważniej-
sze stają się również cyfryzacja i technologie informacyjne (Kosior, 2018).

Inną grupę czynników wpływających na produkcję rolniczą stanowi kształt 
struktur wytwórczych. W rolnictwie działalność produkcyjną prowadzą gospo-
darstwa i przedsiębiorstwa rolne, które znajdują się pod coraz większym wpły-
wem zmian otoczenia (Runowski, 2009b; Żmija, Czekaj, 2014). Gospodarstwa 
rolne to podmioty, które wykonują produkcyjną działalność rolniczą przez upra-
wę roślin lub chów zwierząt gospodarskich, lub przez połączenie tych obu typów 
działalności. W skali globalnej szacuje się, że funkcjonuje około 570 mln różnego 
typu gospodarstw rolniczych, począwszy od małych gospodarstw rodzinnych po 
wielkoobszarowe podmioty o agroprzemysłowym charakterze (Graeub i in., 2016; 
Lowder i in., 2016). Najczęściej spotykanym typem są gospodarstwa rodzinne, 
w których członkowie rodziny są głównym źródłem siły roboczej. Według danych 
FAO, na świecie w strukturze gospodarstw rolnych dominują małe gospodarstwa 
rodzinne (poniżej 2 ha gruntów na gospodarstwo). W 2007 roku stanowiły one 
około 83% wszystkich gospodarstw rolnych. Należy jednak podkreślić, że struk-
tura gospodarstw rolnych zarówno na świecie, jak i w Europie ulega systematycz-
nym zmianom. Wyraźnie daje się zaobserwować proces polaryzacji gospodarstw, 
polegający na wykształcaniu się dwóch skrajnych grup przedsiębiorstw: tzw. go-
spodarstw socjalnych nastawionych na samozaopatrzenie, niemających kontaktu 
z rynkiem lub bardzo małych, i grupę gospodarstw towarowych. W tej ostatniej 
grupie rozwijają się gospodarstwa wielkoobszarowe o dużej skali i intensywnym 
systemie produkcji (Ziętara, 2009), które stanowią podstawowe źródło podaży 
surowców rolniczych.
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2.2.2. Koncentracja w europejskim rolnictwie

Problem koncentracji w rolnictwie może być rozpatrywany w różnych aspektach. 
Najczęściej rozpatruje się go w kontekście zwiększania rozmiarów gospodarstw 
rolnych (zwiększanie potencjału produkcyjnego), pól uprawnych, stad zwierząt 
gospodarskich oraz koncentracji produkcji w układzie przestrzennym. Ten ostat-
ni wymiar oznacza zwiększanie udziału określonych krajów lub regionów w wy-
twarzaniu poszczególnych produktów rolniczych (Zegar, 2018).

W 2013 roku w UE-28 było 10,8 mln gospodarstw rolnych, a wykorzystywana 
powierzchnia użytków rolnych osiągnęła prawie 175 mln ha, co oznacza, że śred-
nia wielkość gospodarstwa rolnego wynosiła 16,1 ha. Pod względem powierzchni 
użytków rolnych największym udziałem charakteryzowały się Francja i Hiszpa-
nia, odpowiednio 15,9 i 13,3% (rys. 11). 
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RYSUNEK 11. Udział poszczególnych krajów w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych i ogól-
nej powierzchni użytków rolnych w UE-28
Źródło: (EU, 2018b).

Największą liczbę gospodarstw rolnych odnotowano w Rumunii (3,6 mln), co 
stanowiło 1/3 (33,5%) wszystkich gospodarstw w UE-28. Polska zajmowała dru-
gą pozycję pod względem odsetka gospodarstw rolnych (13,2%), wyprzedzając 
Włochy (9,3%) i Hiszpanię (8,9%). Analizując strukturę agrarną krajów UE moż-
na zauważyć wyraźne zmiany, które rozpoczęły się w latach 60. XX wieku od Pla-
nu Mansholta. W 1968 roku sformułowano pierwsze założenia wspólnej polityki 
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przemian strukturalnych we Wspólnocie, których myślą przewodnią była teza, 
że polityka rolna powinna stymulować, a jednocześnie ukierunkowywać prze-
miany w strukturze społeczno-ekonomicznej rolnictwa. Zaprojektowano w tym 
celu różne instrumenty o charakterze prawnym i ekonomicznym, których celem 
było stworzenie w rolnictwie Wspólnoty jednostek produkcyjnych o dostatecznej 
wielkości, sprawnie reagujących na zmiany i wyzwania rynku. 

Równocześnie, w związku z zakładanym zmniejszeniem liczby gospodarstw, 
określono środki zachęcające ludność wiejską do rezygnacji z pracy w rolnictwie 
(Ciepielewska, 1981). Generalnie w powojennej Europie procesy koncentracji 
ziemi następowały w dwóch etapach. Pierwszy rozpoczął się tuż po II wojnie 
światowej i trwał do lat 60. XX wieku, opierając się na procesach przebiegających 
samoczynnie. Drugi etap tych przeobrażeń rozpoczął się w latach 60. ubiegłego 
wieku i trwa nadal, charakteryzując się większym tempem przemian struktury 
agrarnej (Babiak, 2010). Procesy te doprowadziły do ogólnego spadku liczby go-
spodarstw produkcyjnych i tym samym zwiększenia średniego obszaru gospo-
darstwa rolnego. 

Wśród wszystkich państw członkowskich UE zdecydowanie największą śred-
nią wielkością gospodarstwa rolnego charakteryzowały się Czechy, gdzie wynio-
sła ona 133 ha (rys. 12). 

Wysoką średnią powierzchnią gospodarstw rolnych odznaczała się również 
Wielka Brytania (94 ha). Sześć państw członkowskich odnotowało średnią wiel-
kość gospodarstwa poniżej 10 ha, przy czym najmniejsze średnie wielkości wy-
stąpiły w Rumunii, na Cyprze i na Malcie. Średnia powierzchnia gospodarstw rol-
nych w UE-28 zwiększyła się z 14,4 ha na gospodarstwo w 2010 roku do 16,1 ha 
w 2013 roku, co wynikało ze zmniejszenia się liczby gospodarstw o 11,5%. Ob-
niżenie przeciętnej powierzchni gospodarstw w analizowanym okresie nastąpiło 
natomiast w Czechach, Grecji i Irlandii (EU, 2018b).

Przemiany w strukturze agrarnej doprowadziły do ukształtowania się róż-
nych modeli gospodarstw rolnych w krajach UE. Biorąc pod uwagę wielkość go-
spodarstw, siłę ich powiązań z rynkiem oraz funkcje, jakie pełnią dla właścicieli, 
wyodrębnia się trzy grupy podmiotów: gospodarstwa drobne (traktowane są 
przez właścicieli jako miejsce życia i (lub) lokata kapitału), gospodarstwa inten-
sywne (rozwijanie produkcji m.in. przez inwestycje oraz wysoki stopień integracji 
z rynkiem) i gospodarstwa wielkoobszarowe, odznaczające się uproszczoną pro-
dukcją na dużą skalę, łatwą do zmechanizowania (Klepacki, 2005a). Znaczenie 
poszczególnych modeli gospodarstw w poszczególnych krajach UE jest wyraźnie 
zróżnicowane. Występują zarówno kraje, w których znaczący odsetek zasobów 
i produkcji zlokalizowany jest w gospodarstwach rodzinnych, jak i państwa, gdzie 
duże znaczenie w wytwarzaniu produkcji rolniczej i angażowaniu zasobów pracy 
i kapitału ma rolnictwo wielkoobszarowe. Do krajów, w których znaczny  odsetek 
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produkcji  dostarcza rolnictwo wielkoobszarowe zalicza się Czechy, Słowację, Fran-
cję, Estonię, Danię, Bułgarię i Węgry (Sadowski i in., 2015). W skali całej UE do-
minują jednak gospodarstwa rodzinne, które przeważają pod względem udziału 
w zajmowanej ziemi, absorbcji siły roboczej oraz wytwarzaniu produkcji rolniczej. 

2.2.3. Dynamika i struktura produkcji

Produkcja rolnicza obejmuje dwa podstawowe działy produkcji – roślinną i zwie-
rzęcą. Termin „produkcja roślinna” obejmuje bardzo szeroki zakres uprawianych 
roślin. Oficjalne statystyki dotyczące produkcji roślinnej w UE dotyczą ponad 100 
różnych produktów roślinnych. Zboża stanowią podstawową gałąź produkcji ro-
ślinnej w UE. W 2017 roku produkcja zbóż wyniosła 310 mln t (rys. 13). 

Średnia roczna produkcja zbóż w krajach UE w latach 2013–2017 wynosiła 
313 mln t i była większa od średniej produkcji z lat 2000–2004 o niecałe 10% 
(287 mln t/rok). W strukturze produkcji zbóż w krajach UE dominuje pszeni-
ca. Stanowiła ona w 2017 roku 46% zbiorów ziarna w EU-28. Następne rośliny 
uprawne pod względem znaczenia to kukurydza (20,9%) i jęczmień (18,9%). 
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RYSUNEK 12. Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w krajach UE w latach 2010 
i 2013 (ha)
Źródło: (EU, 2018b).
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Łącznie te trzy zboża stanowiły w 2017 roku 85,8% unijnej produkcji zbóż. Śred-
nia powierzchnia zasiewów zbóż w latach 2013–2017 wynosiła 57,3 mln ha i była 
mniejsza o około 7% w porównaniu ze średnią z lat 2000–2004. 

Produkcja zbóż w UE jest zróżnicowana w poszczególnych krajach. Decyduje 
o tym przede wszystkim potencjał produkcyjny, tj. wielkość areału gruntów prze-
znaczonego do uprawy i poziom plonów uprawianych roślin. Największym pro-
ducentem zbóż ogółem w UE jest Francja (rys 14). Wśród państw członkowskich 
UE Francja jest również największym producentem pszenicy (25,1% produkcji 
UE), kukurydzy (22,4%) i jęczmienia (19,1%). W latach 2013–2017 największym 
producentem owsa była Polska z udziałem wynoszącym 16,7% w całkowitej pro-
dukcji UE. Największy udział w produkcji żyta miały natomiast Niemcy – 40,9% 
(EC, 2018c). 

W krajach UE prowadzona jest również produkcja roślin okopowych. W 2017 
roku największy obszar gruntów przeznaczonych pod uprawę roślin okopowych 
zajmowały ziemniaki (1,7 mln ha) oraz buraki cukrowe (1,5 mln ha). Inne rośli-
ny okopowe, takie jak burak pastewny, kapusta pastewna, brukselka, marchew 
pastewna i rzepa, w UE mają znacznie mniejsze znaczenie. Dlatego w analizie 
skoncentrowano się na ziemniakach i burakach cukrowych, dla których dostęp-
ne są przeglądowe statystyki dla UE-28. Od początku obecnego stulecia obser-
wuje się wyraźną spadkową tendencję zbiorów ziemniaków i buraków cukro-
wych (rys. 15). UE jest wiodącym na świecie producentem cukru z buraków, 

y = 276,09e 0,0067x
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RYSUNEK 13. Zmiany produkcji zbóż w krajach UE w latach 2000–2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).
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RYSUNEK 14. Struktura produkcji zbóż w krajach UE w 2017 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).

y = 73,539e-0,018x
R² = 0,6284

y = 130,06e-0,008x
R² = 0,1455

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

m
ln

 to
n

Ziemniaki Buraki cukrowe

RYSUNEK 15. Zmiany produkcji ziemniaków i buraków cukrowych w UE w latach 2000–
–2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018f).

z udziałem w globalnej produkcji wynoszącym około 50%. Należy podkreślić, 
że na świecie tylko 20% globalnej produkcji cukru pochodzi z buraków cukro-
wych, większość cukru wytwarza się z trzciny cukrowej (EC, 2018f).
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W UE największym udziałem w produkcji buraków cukrowych charakteryzo-
wały się 3 kraje: Francja, Niemcy i Polska. W 2017 roku w UE-28 wyprodukowano 
141,1 mln t buraków cukrowych. Więcej niż połowa (56,9%) została wyproduko-
wana w dwóch krajach – we Francji (32,8%) i Niemczech (24,2%). Kraje te łącznie 
z Polską (9,95%) i Wielką Brytanią (6,4%) były największymi producentami bu-
raków cukrowych w UE. Podobnie jak w przypadku buraków cukrowych, również 
produkcja ziemniaków charakteryzowała się znacznym stopniem koncentracji. 
Najwyższy poziom produkcji w 2017 roku osiągnięto w Niemczech, które wy-
twarzały 19,1% łącznych zbiorów ziemniaków w UE (wynoszących 62,1 mln t) 
i w Polsce – 14,7%. Te dwa kraje w 2017 roku wyprodukowały ponad 1/3 zbiorów 
ziemniaków w UE. Razem z trzema innymi państwami członkowskimi, tj. Holan-
dią (13,9%), Francją (12,1%) i Wielką Brytanią (9,1%), miały prawie 60% udziału 
w całkowitej produkcji ziemniaków w UE-28 (EC, 2018c). 

Produkcja nasion roślin oleistych służy zarówno celom konsumpcyjnych, jak 
i przemysłowym, w tym energetycznym. Główne rośliny oleiste uprawiane w UE to 
rzepak, słonecznik i soja. Produkcja roślin oleistych wynosiła w 2017 roku 33 mln t, 
w tym rzepak stanowił 21,8 mln t, słonecznik 9,1 mln t i soja 2 mln t (rys. 16).
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RYSUNEK 16. Zmiany produkcji roślin oleistych w latach 2000–2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).

W krajach UE, mimo występujących wahań, obserwuje się systematyczny 
wzrost produkcji nasion roślin oleistych. Średnioroczna ich produkcja w okre-
sie 2013–2017 wzrosła o 71% w stosunku do poziomu z lat 2000–2004. W naj-
większym stopniu wzrosła produkcja rzepaku (o ponad 78%), a w najmniejszym 
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 słonecznika (o 55%). W krajach UE rozwija się również produkcja soi. Wzrosła 
ona w stosunku do okresu 2000–2004 o 71%, jednak pod względem wielkości 
produkcji jest to uprawa o niewielkim znaczeniu. Głównymi producentami rzepa-
ku w UE w 2017 roku były Francja (25% unijnych zbiorów), Niemcy oraz Polska. 
W krajach tych skoncentrowane było około 70% produkcji rzepaku. Jeszcze więk-
szy stopień koncentracji krajowej produkcji odnotowano dla soi i słonecznika. 
Udział pięciu największych producentów soi (Włochy, Francja, Rumunia, Chor-
wacja i Węgry) wyniósł 84% całkowitej produkcji UE, a w przypadku słonecznika 
prawie 90% produkcji skupiło się w takich krajach, jak Rumunia, Bułgaria, Węgry, 
Francja i Hiszpania (EC, 2018c).

Niezmiernie ważnym segmentem produkcji rolniczej jest sektor owocowo-
warzywny. W krajach UE jest on wspierany w ramach wspólnej organizacji rynku 
owoców i warzyw. Ta polityka ma cztery główne cele: stworzenie sektora bar-
dziej konkurencyjnego i zorientowanego na rynek; zmniejszenie wpływu niesta-
bilności wywołanej sytuacjami kryzowymi na rynku na dochody producentów; 
zwiększenie spożycia owoców i warzyw w UE oraz zwiększenie wykorzystania 
ekologicznych technik uprawy i produkcji. W 2016 roku całkowita produkcja wa-
rzyw w UE wyniosła 65,8 mln t. Największymi producentami warzyw w UE były 
dwa kraje – Hiszpania (23,4%) i Włochy (19,4%). Innymi ważnymi producentami 
warzyw były również Polska, Francja i Holandia (rys. 17). 

Obok produkcji warzyw, ważne znaczenie w europejskim rolnictwie ma rów-
nież produkcja owoców. W 2016 roku całkowita produkcja owoców (bez owoców 
cytrusowych) w UE wyniosła 25,7 mln t. Głównymi producentami owoców były 
Włochy (23%), Polska (17%) i Hiszpania (16,8%). Największe znaczenie w pro-
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RYSUNEK 17. Produkcja owoców, warzyw, winogron i oliwek w krajach UE w 2016 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).
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dukcji owoców pod względem wielkości zbiorów mają jabłka (12,6 mln t). Są one 
produkowane niemal we wszystkich państwach członkowskich UE, jednak do gro-
na największych producentów należy zaliczyć Polskę (28,7%), Włochy (19,5%) 
i Francję (14,5%). Produkcja owoców cytrusowych jest zdecydowanie bardziej 
ograniczona warunkami klimatycznymi. Większość owoców cytrusowych jest 
produkowana w Hiszpanii (55,4%) i Włoszech (25,0%) (EU, 2017). 

UE jest również wiodącym na świecie producentem wina, z prawie połową 
światowej uprawy winorośli. Od czasu wprowadzenia wspólnej organizacji rynku 
wina produkcja winogron zaczęła się znacznie rozwijać. Całkowita produkcja wi-
nogron w 2016 roku wyniosła 24,2 mln t. Krajami, w których produkuje się więk-
szość winogron do produkcji wina są Włochy (30,%), Hiszpania (25,2%) i Francja 
(24,8%). UE należy również do największych na świecie producentów oliwy 
i oleju z oliwek. W 2016 roku unijna produkcja stanowiła prawie 3/4 światowej 
produkcji oliwy i oleju z oliwek (EC, 2018e). Większość globalnej produkcji oliwek 
pochodzi z południowej Europy, północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. W rejonie 
basenu Morza Śródziemnego znajduje się 95% drzew oliwnych uprawianych na 
świecie. Całkowita produkcja oliwek wykorzystywanych do produkcji oliwy i oleju 
wynosiła w 2016 roku 10,7 mln t. Główni europejscy producenci oliwek to Hiszpa-
nia (65,7%), Włochy (18,7%), Grecja (10,5%) i Portugalia (4,6%) (EC, 2018e).

Produkcja zwierzęca w UE jest bardzo ważnym elementem rolnictwa. Jest to 
produkcja wtórna w stosunku do pierwotnej produkcji roślinnej, która jest dla 
niej bazą paszową. Obejmuje ona chów bydła, trzody chlewnej, owiec oraz drobiu 
i innych zwierząt, które pod względem gospodarczym mają znacznie mniejsze 
znaczenie. W 2017 roku pogłowie bydła wynosiło w UE-28 ponad 88 mln sztuk, 
a trzody 150 mln sztuk (rys. 18). Pogłowie bydła od 2000 do 2017 roku zmniej-
szyło się o około 7%, natomiast pogłowie trzody było o 2,4% mniejsze niż w 2000 
roku. Pogłowie trzody charakteryzowało się znacznie większą zmiennością w po-
szczególnych latach.

W 2016 roku Hiszpania, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy charak-
teryzowały się największym pogłowiem zwierząt gospodarskich w UE-28. Naj-
więcej trzody było w Hiszpanii i Niemczech (odpowiednio 29,9 i 27,5 mln sztuk), 
a bydła we Francji (18,5 mln sztuk) (EC, 2018c).

Produkcja zwierzęca jest bazą surowcową do produkcji mięsa i mleka. Pro-
dukcja mięsa obejmuje różny asortyment produktów. Analizy dokonano z po-
działem na wołowinę, wieprzowinę, baraninę i drób. Wołowina jest pozyskiwana 
głównie z bydła ras hodowanych specjalnie z przeznaczeniem na mięso, ale może 
również pochodzić z bydła mlecznego. W 2017 roku produkcja wołowiny w UE 
wyniosła 7,8 mln t. W latach 2000–2017 następował spadek produkcji wołowiny 
w tempie około 0,7% rocznie. Na stabilnym poziomie utrzymuje się w UE produk-
cja baraniny, w 2017 roku wyniosła ona około 730 tys. t, co stanowiło około 10% 
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wielkości produkcji wołowiny. Największe zmiany wystąpiły w produkcji mięsa 
wieprzowego i drobiu. Produkcja mięsa wieprzowego wzrastała w UE w latach 
2000–2017 średnio rocznie o około 0,4%, a drobiowego o 1,75% (rys. 19). 

Głównymi producentami mięsa wołowego w UE były Francja (18,5%), Niem-
cy (14,4%) i Wielka Brytania (11,6%). Udział tych krajów w całkowitej produkcji 
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RYSUNEK 18. Zmiany w pogłowiu bydła i trzody chlewnej w krajach UE w latach 2000–2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).
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RYSUNEK 19. Zmiany produkcji mięsa w UE w latach 2010–2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).
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mięsa wołowego w UE stanowił prawie połowę (44,5%) całkowitej produkcji wo-
łowiny w UE-28 w 2017 roku. Największymi producentami wieprzowiny w UE 
były natomiast Niemcy (23,3%) i Hiszpania (18,4%). Łącznie te dwa kraje dostar-
czyły w 2017 roku ponad 40% mięsa wieprzowego w UE. Z kolei Wielka Brytania 
(41%) i Hiszpania (15,7%) przyczyniły się w największym stopniu do łącznej 
produkcji baraniny w UE (EC, 2018c).

Największy wkład do europejskiej produkcji mięsa drobiowego wniosła Pol-
ska (rys. 20). W 2017 roku w Polsce wyprodukowano 2,3 mln t mięsa drobiowego, 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c)
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co stanowiło 16,5% całkowitej produkcji mięsa drobiowego w UE. Wielka Bryta-
nia, Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy miały po około 10% udziału w produkcji 
mięsa drobiowego w UE. Łącznie udział tych sześciu krajów w produkcji mięsa 
drobiowego w 2017 roku przekroczył 71% całkowitej produkcji (EC, 2018c). 

Obok mięsa, drugim najważniejszym produktem rolnictwa wytwarzanym 
w ramach sektora produkcji zwierzęcej jest mleko. Od ponad 30 lat unijny sektor 
mleczarski funkcjonował w ramach kwot mlecznych, które zostały wprowadzo-
ne w 1984 roku w celu stabilizacji produkcji. System kwot wygasł w 2015 roku. 
W latach 2000–2016 produkcja surowego mleka krowiego w UE-28 zmieniała się. 
Początkowo (w latach 2000–2005) spadała w tempie około 0,1% rocznie, a póź-
niej (od 2006 roku) wzrastała. Średnie roczne tempo wzrostu produkcji mleka 
surowego w okresie 2006–2016 wyniosło 1,15% (rys. 21). Wynikało to zarówno 
ze zmian pogłowia krów mlecznych, jak i wydajności od krowy. Pogłowie krów 
zmniejszyło się w stosunku do 2000 roku o 14%, przy czym od 2014 roku zaczę-
ło się nieznacznie zwiększać, co było konsekwencją zmian w organizacji rynku 
mleka. Oznacza to, że przyrost produkcji został osiągnięty głównie przez wzrost 
wydajności jednostkowej od krowy (EC, 2018c).
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RYSUNEK 21. Pogłowie krów mlecznych i produkcja mleka w krajach UE w latach 2010–
–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).

Największym producentem mleka w UE w 2016 roku były Niemcy. Wielkość 
produkcji wyniosła w tym kraju 32,7 mln t, co stanowiło 1/5 unijnej produkcji. 
Drugim ważnym producentem mleka była Francja. W 2016 roku we Francji wy-
produkowano ponad 25 mln t mleka, co stanowiło 15,4% produkcji w UE-28. 
Kolejne miejsca zajęły Wielka Brytania, Holandia i Polska. Udział każdego z tych 
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krajów oscylował wokół 8–9%. Łącznie 9 krajów dostarczało ponad 80% unijnej 
produkcji mleka (EC, 2018c). Oprócz mleka krowiego w UE w 2016 roku wypro-
dukowano również około 5,3 mln t mleka od owiec, kóz i bawołów (EU, 2017). 
Główna część wyprodukowanego w UE mleka jest dostarczona do mleczarni 
(157,1 mln t), a pozostała (11,2 mln t) część zużywana w inny sposób, tj. w go-
spodarstwach rolnych (przetworzenie, własne potrzeby) lub sprzedawana bez-
pośrednio konsumentom (rys. 22). 
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RYSUNEK 22. Produkcja i zużycie mleka w UE 28 w 2016 roku (mln t)
(1) Obejmuje masło i inne żółte przetwory w ekwiwalencie masła.
(2) W ekwiwalencie płynnej serwatki.
(3) W ekwiwalencie pełnego mleka.
Źródło: (EU, 2017).

Mleko dostarczane do mleczarni przetwarzane jest na dużą liczbę produktów 
mlecznych. W przetwórstwie mleczarskim w 2016 roku wytworzono 9,6 mln t 
serów, 2,4 mln t masła, 2,8 mln t mleka w proszku i prawie 50 mln t serwatki. 
Oprócz tego w branży mleczarskiej UE wytworzono około 30 mln t mleka płynne-
go i 15,6 mln t różnorodnej galanterii mleczarskiej. 

Ocenia się, że ważnym elementem dobrze zbilansowanej diety człowieka są 
ryby, ze względu na zawartość niezbędnych aminokwasów, witamin i minera-
łów. Pozyskanie ryb i innych produktów odbywa się w ramach rybactwa mor-
skiego i śródlądowego, które jest dzielone na jeziorowe, stawowe i rzeczne oraz 
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 akwakultury. Akwakultura polega na chowie i hodowli organizmów wodnych 
(ryb, bezkręgowców, glonów i roślin naczyniowych) za pomocą technik opraco-
wanych w celu zwiększenia produkcji tych organizmów powyżej naturalnej zdol-
ności środowiska (Czarkowski i in., 2012). Akwakultura jest najszybciej rozwija-
jącym się sektorem produkcji żywności, szczególnie w Azji. Obecnie około 520 
pojedynczych gatunków lub grup gatunków (z wyłączeniem roślin i ssaków) jest 
hodowanych w środowisku morskim lub systemie akwakultury słodkowodnej. 
Ogólnie, systemy produkcji akwakultury są klasyfikowane jako: ekstensywne, 
półintensywne i intensywne (Lewandowski, 2018). W ekstensywnej akwakultu-
rze organizmy wodne produkowane są wyłącznie na naturalnych surowcach (np. 
bakterie, fitoplankton, zooplankton) bez istotnych nakładów zewnętrznych, pasz 
lub nawozów. Produkcja ta charakteryzuje się niskim poziomem wyposażenia 
technicznego. Ekstensywne systemy akwakultury mają zastosowanie tylko na ob-
szarach, na których znajdują się odpowiednie wody powierzchniowe. Te naturalne 
systemy akwakultury są często bardzo ważne w celu zachowania różnorodności 
biologicznej, zapewnienia siedlisk dla szerokiego zakresu flory i fauny. W krajach 
rozwijających się ekstensywne akwakultury odgrywają ważną rolę w zapewnie-
niu bezpieczeństwa żywnościowego. W półintensywnej akwakulturze organizmy 
wodne są hodowane w naturalnych lub zbudowanych stawach. Półintensywna 
akwakultura charakteryzuje się średnim zagęszczeniem hodowli i umiarkowa-
nym wykorzystaniem środków technicznych (np. napowietrzanie). Podobnie jak 
system ekstensywny, półintensywna akwakultura oferuje szeroki zakres siedlisk 
dla flory i fauny i stabilizuje różnorodność biologiczną. W skali globalnej półin-
tensywna akwakultura jest niezwykle ważna dla dostaw żywności o wysokiej 
wartości odżywczej. Intensywna akwakultura to produkcja gatunków wodnych 
w monokulturach dla dużych krajowych (międzynarodowych) rynków zbytu. 
Umożliwia najwyższą kontrolę nad warunkami hodowli, w tym jakości wody, wy-
korzystywanej paszy, warunków higienicznych i zdrowotnych (Czarkowski i in., 
2012). Rybołówstwo ogranicza się wyłącznie do poławiania organizmów wod-
nych, natomiast rybactwo obok samego pozyskiwania ryb charakteryzuje zespół 
działań na rzecz zasobów rybnych i ekosystemów wodnych, takich jak: ochrona 
tarlisk, produkcja materiału zarybieniowego i zarybienia.

Zarządzanie rybołówstwem w UE odbywa się zgodnie z postanowieniami 
wspólnej polityki rybołówstwa – WPRyb (EC, 2013). Wspólna polityka rybołów-
stwa jest zbiorem zasad dotyczących zarządzania europejskimi flotami rybacki-
mi i ochrony zasobów rybnych. Jej celem jest zagwarantowanie, że rybołówstwo 
i akwakultura będą ekologicznie, gospodarczo i społecznie trwałe oraz zapewnią 
w przyszłości odpowiednią ilość zdrowej żywności dla obywateli UE. Sektor ryb-
ny w UE obejmuje pozyskanie ryb w sferze rybactwa i akwakultury oraz ich prze-
twórstwo w przemyśle rybnym i dystrybucję do konsumentów (rys. 23). 
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RYSUNEK 23. Łańcuch dostaw w sektorze rybackim w krajach UE
Źródło: (EU, 2017).

Akwakultura obejmuje hodowlę zwierząt wodnych (ryby, mięczaki, sko-
rupiaki, itp.) i odbywa się zarówno w wodach śródlądowych, jak i w obszarach 
morskich. W latach 2008–2016 nastąpił niewielki wzrost łącznych połowów ryb 
i produkcji w ramach akwakultury (rys. 24). 
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RYSUNEK 24. Produkcja rybacka w UE w latach 2008–2016
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W 2016 roku było to 1,5% więcej niż w 2008 roku. W połowach ryb wystę-
powały znaczne wahania w poszczególnych latach analizowanego okresu. Naj-
niższy poziom odnotowano w 2012 roku, gdy produkcja w sektorze rybackim 
wyniosła zaledwie 5,6 mln t. Od 2012 roku produkcja wzrastała do 2014 roku, 
aby ponownie w kolejnych dwóch latach nieznacznie się zmniejszyć. Połowy flot 
rybackich Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii i Francji stanowiły w 2016 roku 
55% całkowitych połowów UE. Pięć państw członkowskich (Hiszpania, Wielka 
Brytania, Francja, Włochy i Grecja) wytwarza prawie 3/4 wielkości produkcji 
UE (EC, 2018c).

2.3. PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY

2.3.1. Kierunki zmian w przemyśle spożywczym

Przemysł rolno-spożywczy jest w łańcuchu żywnościowym podstawowym ogni-
wem zajmującym się przetwarzaniem surowców rolniczych i produkcją artyku-
łów spożywczych. Przetwarzanie żywności obejmuje różne procesy polegające 
na przekształceniu surowców żywnościowych (np. ziarno zbóż, warzywa, owo-
ce, żywe zwierzęta) w finalne artykuły żywnościowe. Termin „żywność” odno-
si się do substancji i produktów spożywanych przez ludzi w celu odżywiania 
i (lub) przyjemności (Kołożyn-Krajewska, Sikora, 2004). Z tego powodu termin 
ten obejmuje także produkty, które normalnie nie byłyby uznawane za żywność, 
takie jak: napoje alkoholowe, składniki żywności (sól i przyprawy), dodatki do 
żywności (środki zagęszczające), suplementy diety (minerały i preparaty witami-
nowe). Przetwarzanie żywności może się odbywać w zakładach przemysłowych, 
zakładach rzemieślniczych oraz w warunkach gospodarstw domowych. Rozwój 
przemysłu spożywczego i inwestycje w nowoczesne technologie przetwarzania 
(zamrażania, pasteryzacji, pakowania próżniowego i suszenia) żywności przyczy-
niły się do poprawy dostępności i bezpieczeństwa żywności, a także zmniejszenia 
jej strat (Lewandowski, 2018). Nowoczesne firmy przetwórcze są również duży-
mi importerami surowców rolnych, które są niezbędne do produkcji artykułów 
spożywczych, odpowiadają za marketing i sprzedaż wyrobów gotowych. Analiza 
dokonana przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowe-
go (UNIDO) wykazała, że przemysł spożywczy zalicza się pracochłonnych gałęzi 
low-tech, a jego udział w gospodarce rośnie nawet wtedy, gdy kraje przechodzą 
z niskiego do średniego i wysokiego poziomu rozwoju. Przemysł spożywczy jest 
również ważnym i stabilnym miejscem zatrudnienia we wszystkich krajach bez 
względu na poziom dochodów (UNIDO, 2013). Takashima podkreśla, że od 2000 
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roku światowy przemysł spożywczy odnotowuje znaczący wzrost wartości sprze-
daży, głównie w krajach rozwijających się. Analizując dane z 73 krajów wykazu-
je, że obroty przemysłu spożywczego w 2014 roku osiągnęły poziom 6 bln USD 
i były w ujęciu realnym ponaddwukrotnie większe niż w 2001 roku (Takashima, 
2016). 

Dane Eurostatu pozwalają stwierdzić, że w 2015 roku w krajach UE było pra-
wie 266 tys. przedsiębiorstw prowadzących działalność w sferze przetwórstwa 
produktów żywnościowych, co stanowiło 12,7% ogółu przedsiębiorstw funkcjo-
nujących w przemyśle UE. W sferze tej zatrudnionych było ponad 4 mln osób, 
co stanowiło 13,6% zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym UE. Wartość 
dodana tych przedsiębiorstw wyniosła prawie 190 mld euro, a więc blisko 10% 
wartości dodanej przetwórstwa przemysłowego 28 krajów UE (tab. 5). 

TABELA 5. Produkcja artykułów spożywczych na tle produkcji przemysłowej ogółem 
w 2015 roku

Wyszczególnienie Przetwórstwo 
przemysłowe ogółem

Przetwórstwo 
artykułów spożywczych

Liczba przedsiębiorstw 2 096 670 265 853

Przychody ze sprzedaży (mln euro) 7 320 000 957 000

Wartość dodana brutto (mln euro) 1 900 000 189 000

Nadwyżka operacyjna brutto (mln euro) 714 000 76 000

Liczba zatrudnionych 29 985 526 4 080 000

Wartość dodana brutto na jednego 
zatrudnionego (tys. euro) 62 46

Relacja produktywności pracy do kosztów 
pracy (%) 153 158

Przeciętne koszty pracy na jednego 
zatrudnionego (tys. euro) 40 29

Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).

Począwszy od początku obecnego stulecia zmiany w przemyśle spożywczym 
w krajach UE przebiegały w podobnym kierunku co zmiany w produkcji przemy-
słowej ogółem (rys. 25). Różna była natomiast dynamika tych zmian. 

Na przyspieszenie zmian w strukturze przemysłu znaczący wpływ wywarł 
globalny kryzys finansowy i gospodarczy końca pierwszej dekady XXI wieku. Od 
początku obecnego stulecia w gospodarce światowej, w tym również europejskiej, 
występują nowe zjawiska technologiczne i ekonomiczne, które wpływają na roz-
wój przedsiębiorstw sektora przemysłu. Najważniejszymi procesami są: postęp 
technologiczny, internacjonalizacja, fragmentaryzacja, delokalizacja działalności, 
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dematerializacja oraz rozwój globalnych łańcuchów wartości (Ulbrych, 2017). 
Procesy te powodują wzrost znaczenia sektora usług i zmniejszenie roli rolnictwa 
oraz przemysłu w generowaniu PKB. Należy podkreślić, że analiza zmian produk-
cji sprzedanej przemysłu spożywczego na tle zmian całego sektora przetwórstwa 
przemysłowego wskazuje, że sektor ten w latach 2000–2017 często charaktery-
zował się większą dynamiką wzrostu. Był jednocześnie bardziej odporny na szoki 
wywołane przez ogólną sytuację gospodarczą. 

Przemysł spożywczy obejmuje wiele wyspecjalizowanych branż przetwór-
stwa żywności. W 2015 roku w UE największe znaczenie pod względem liczby 
przedsiębiorstw, wielkości zatrudnienia i wartości dodanej brutto miały prze-
mysł piekarniczy, mięsny oraz przetwórstwo artykułów spożywczych (rys. 26). 
Udział tych trzech branż przemysłu spożywczego w zatrudnieniu wynosił w 2015 
roku ponad 73%, w liczbie przedsiębiorstw ponad 82% i ponad 64% w wartości 
dodanej brutto (EC, 2018c).

Przetwórstwo spożywcze jest bardzo zróżnicowane w UE pod względem 
geograficznego rozmieszczenia, a poszczególne kraje członkowskie mają różne 
znaczenie w strukturze tego przetwórstwa. Ponad 60% zatrudnionych w prze-
myśle spożywczym UE pracowało w 5 krajach (rys. 27). Największy ich udział 
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Źródło: (EC, 2018c).
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RYSUNEK 26. Udział zatrudnionych, liczby przedsiębiorstw i wartości dodanej brutto po-
szczególnych w przemyśle spożywczym UE-28 w 2015 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).

w 2015 roku odnotowano w Niemczech (19,4%), Francji (12,5%), Polsce (9,6), 
Włoszech (9,6%) i Wielkiej Brytanii (9,2). Z kolei największy wkład do wartości 
dodanej europejskiego przemysłu spożywczego wnosiły Niemcy, Francja, Wielka 
Brytania, Włochy i Hiszpania. Łącznie te 5 krajów generowało prawie 68% war-
tości dodanej przetwórstwa spożywczego w UE. Wysoki udział niektórych krajów 
w relacji do całej UE jest konsekwencją ich wielkości (według powierzchni lub 
liczby mieszkańców).

Udział 5 największych państw członkowskich w wartości dodanej przemy-
słu spożywczego UE-28, który w 2015 roku wyniósł 67,7%, wskazuje na znaczną 
koncentrację przestrzenną. Szczegółowe dane wskazują, że był on skoncentro-
wany głównie w Niemczech (17,5%), Francji (16%), Wielkiej Brytanii, Włoszech 
i Hiszpanii (tab. 6). 

Analiza na poziomie poszczególnych działów przetwórstwa spożywczego 
wskazuje, że największa koncentracja dotyczyła przemysłu piekarniczego, prze-
mysłu zbożowego oraz mięsnego. Wysoki udział pięciu największych krajów był 
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RYSUNEK 27. Udział krajów w wartości dodanej, zatrudnieniu i liczbie przedsiębiorstw 
w przemyśle spożywczym UE-28 w 2015 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).
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TABELA 6. Udział największych krajów UE w wartości dodanej poszczególnych gałęzi 
przemysłu spożywczego w 2015 roku (%) 

Wyszczególnienie
Pozycja w rankingu Razem 

1.–5.1. 2. 3. 4. 5.

Przemysł ogółem
Niemcy Wielka 

Brytania Włochy Francja Hiszpania

28,2 11,7 11,2 11,0 5,4 67,4

Przemysł spożywczy
Niemcy Francja Wielka 

Brytania Włochy Hiszpania x

17,5 16,0 15,3 10,8 8,0 67,7

Przemysł mięsny
Niemcy Francja Wielka 

Brytania Hiszpania Włochy x

19,0 17,1 13,4 11,3 8,7 69,6

Przemysł rybny
Wielka 

Brytania Hiszpania Francja Polska Niemcy x

17,7 16,3 13,7 8,2 8,2 64,1

Przemysł
owocowo-warzywny

Wielka 
Brytania Niemcy Włochy Francja Hiszpania x

19,9 13,1 11,7 10,8 10,8 66,3

Przemysł tłuszczowy
Hiszpania Włochy Niemcy Francja Holandia x

19,9 17,1 10,6 8,5 8,0 64,1

Przemysł mleczarski
Francja Niemcy Włochy Wielka 

Brytania Hiszpania x

21,2 15,2 12,9 12,9 7,2 69,4

Przemysł zbożowy
Wielka 

Brytania Francja Niemcy Włochy Holandia x

24,4 15,6 13,4 10,4 5,9 69,6

Przemysł piekarniczy
Niemcy Francja Włochy Wielka 

Brytania Hiszpania x

23,9 19,4 12,9 12,0 5,9 74,1

Przetwórstwo 
spożywcze pozostałe

Wielka 
Brytania Niemcy Irlandia Francja Włochy x

17,5 16,3 13,2 12,8 10,5 70,2

Przemysł paszowy
Wielka 

Brytania Francja Niemcy Holandia Hiszpania x

22,6 15,4 15,0 8,6 7,5 69,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).
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również w przypadku pozostałego przetwórstwa spożywczego, obejmującego 
różne rodzaje działalności: przemysł cukrowniczy, cukierniczy i inne sektory pro-
dukcji żywności wysoko przetworzonej. Najbardziej wyspecjalizowanym krajem 
w przetwórstwie spożywczym jest ten, w którym udział sektora spożywczego 
w strukturze jego gospodarki żywnościowej jest największy. W przeciwieństwie 
do miar koncentracji, które zazwyczaj podkreślają znaczenie największych państw 
członkowskich, miary specjalizacji często identyfikują duże znaczenie mniejszych 
lub średnich krajów (tab. 7).

TABELA 7. Specjalizacja krajów UE w poszczególnych działach przemysłu spożywczego 
w 2015 roku 

Wyszczególnienie
Wartość dodana Zatrudnienie

kraj udział (%) kraj udział (%)

Przemysł mięsny Słowenia 26,9 Luksemburg 31,1

Przemysł rybny Łotwa 13,5 Łotwa 19,7

Przemysł owocowo-warzywny Grecja 17,3 Grecja 13,4

Przemysł tłuszczowy Bułgaria 8,4 Grecja 5,3

Przemysł mleczarski Litwa 24,7 Litwa 18,5

Przemysł zbożowo-młynarski Słowacja 9,2 Rumunia 6,3

Przemysł piekarniczy Luksemburg 50,2 Luksemburg 51,1

Pozostałe przetwórstwo 
artykułów spożywczych Irlandia 74,1 Wielka 

Brytania 24,6

Przemysł paszowy Litwa 15,7 Dania 6,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c). 

Ważnym elementem przemian strukturalnych w europejskim przemyśle 
spożywczym jest zmiana struktury wielkości przedsiębiorstw. W UE ważnymi 
„graczami” w strukturze przemysłu są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 
W czerwcu 2008 roku przyjęto komunikat zatytułowany Small Business Act (SBA), 
którego celem jest „poprawa ogólnego podejścia politycznego do przedsiębior-
czości, trwałe wpisanie zasady »najpierw myśl na małą skalę« w kształtowaniu 
polityki, począwszy od opracowywania przepisów, a kończąc na usługach pub-
licznych, oraz wspieranie rozwoju MŚP, pomagając im stawić czoła utrzymującym 
się trudnościom, które utrudniają ten rozwój” (EC, 2008). Do celów politycznych 
małe i średnie przedsiębiorstwa w UE określa się jako przedsiębiorstwa za-
trudniające mniej niż 250 pracowników, pod warunkiem, że są one niezależne 
od innych przedsiębiorstw i nie mają sprzedaży przekraczającej 50 mln euro 
lub rocznego bilansu powyżej 43 mln euro (EC, 2003a). Do celów statystycz-
nych przedsiębiorstwa dzieli się według klas wielkości, uwzględniając progi 
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 zatrudnienia: duże  przedsiębiorstwa – zatrudniające 250 i więcej pracowników, 
średnie – od 50 do 249, małe – od 10 do 49 i mikroprzedsiębiorstwa – poniżej 10. 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa łącznie określa się jako MŚP. W krajach UE 
zdecydowana większość (99,1%) przedsiębiorstw działających w ramach prze-
mysłu spożywczego w 2015 roku była zaliczana do grupy MŚP (około 263 tys.). 
Łącznie te przedsiębiorstwa generowały 62% miejsc pracy i wytwarzały prawie 
49% wartości dodanej przemysłu spożywczego (tab. 8). Ponad 79% przedsię-
biorstw w UE-28 zaliczane było do mikroprzedsiębiorstw, jednak ich względny 
udział w zatrudnieniu i wartości dodanej był znacznie niższy i wynosił odpowied-
nio 14,6 i 7,8%.

TABELA 8. Struktura wielkościowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w UE 
w 2015 roku

Wyszczególnienie
Przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego

ogółem poniżej
10 osób

od 10 do
49 osób

od 50 do 
249 osób

250 i więcej 
osób

Liczba przedsiębiorstw 265 881 210 617 42 700 10 164 2 400

Wartość dodana (mln euro) 188 618 14 792 28 727 48 100 97 000

Liczba zatrudnionych 4 081 678 597 383 854 295 1 080 000 1 550 000

Struktura (%)

Liczba przedsiębiorstw 100 79,2 16,1 3,8 0,9

Wartość dodana 100 7,8 15,2 25,5 51,4

Liczba zatrudnionych 100 14,6 20,9 26,5 38,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).

Względne znaczenie MŚP było szczególnie wysokie w krajach południowej 
Europy, takich jak Włochy, Grecja i Portugalia. Niektóre z tych różnic można wy-
jaśnić przez preferencje kulturowe i instytucjonalne dotyczące samozatrudnienia 
i prowadzenia firm rodzinnych (rys. 28). Pod względem ogólnej liczby przed-
siębiorstw przemysłu spożywczego w UE największe znaczenie miały Francja, 
Włochy, Niemcy, Hiszpania i Grecja. W przypadku krajów z południa Europy duża 
liczba podmiotów wynikała głównie z dużego udziału mikroprzedsiębiorstw. 
Duże przedsiębiorstwa stanowiły jedynie 0,9% całkowitej liczby przedsiębiorstw 
w przemyśle spożywczym UE-28, a w poszczególnych krajach sytuacja była zróż-
nicowana. Do gospodarek o największym udziale przedsiębiorstw dużych o za-
trudnieniu przekraczającym 250 osób należy zaliczyć zarówno kraje starej UE, 
takie jak Luksemburg, Wielką Brytanię, Irlandię, i Niemcy, jak i kraje, które wstą-
piły do UE w 2004 roku, tj. Litwę, Polskę, Łotwę i Estonię. W każdym z tych krajów 
udział dużych przedsiębiorstw był od 2- do 4-krotnie większy niż średnia UE-28. 
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RYSUNEK 28. Liczba i struktura przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym w krajach UE 
w 2015 roku według wielkości
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).

Udział przedsiębiorstw dużych w strukturze przemysłu spożywczego wyka-
zuje znaczne zróżnicowanie sektorowe. Z danych Eurostatu wynika, że biorąc pod 
uwagę wartość dodaną w trzech sektorach, tj. mleczarskim, owocowo-warzyw-
nym i zbożowo-młynarskim, udział firm dużych przekraczał 50%. 
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2.3.2.  Czynniki wzrostu przemysłu spożywczego w krajach 
Unii Europejskiej

Problem wzrostu ekonomicznego zarówno poszczególnych gospodarek krajo-
wych, jak i regionalnych, a także określonych sektorów gospodarczych w ramach 
całej gospodarki jest ważnym zagadnieniem w analizach ekonomicznych. Bogata 
literatura wskazuje na różne źródła i determinanty tego wzrostu. Wśród najbar-
dziej znanych teorii można wymienić: podejście klasyczne, neoklasyczne (egzoge-
niczne, podażowe), keynesowskie (popytowe), endogeniczne, a także koncepcję 
realnego cyklu koniunkturalnego (Fiedor, Kociszewski, 2010). Podstawową de-
terminantą wzrostu gospodarczego w modelach klasycznych jest kumulacja ka-
pitału. W teoriach neoklasycznych zwraca się uwagę na długookresowe czynniki 
kształtujące poziom i wzrost wartości dodanej w gospodarce. Przykładem tego 
podejścia jest model Solowa uwzględniający trzy czynniki, tj. wzrost zatrudnie-
nia, wzrost kapitału oraz postęp techniczny. Modele keynesowskie uwzględnia-
ją inwestycje jako czynnik popytowy. W modelu Domara inwestycje rozszerzają 
zdolności produkcyjne gospodarki i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. 
Z kolei w modelu Kaldora główna uwaga skupia się także na inwestycjach. Model 
ten uwzględnia odpowiedni podział dochodu wspierający inwestowanie. Modele 
endogeniczne wyjaśniają wzrost gospodarczy czynnikami wewnętrznymi. Od-
różnia to te modele od neoklasycznych, w których wzrost gospodarczy zależy od 
egzogenicznego postępu technicznego. Do klasy modeli endogenicznych zalicza 
się model Romera i model Lucasa (Fiedor, Kociszewski, 2010). Ostatnią grupę 
wymienionych modeli stanowią teorie realnego cyklu koniunkturalnego, które 
koncentrują się na analizie szoków podażowych wpływających na cykliczność 
procesu tworzenia wartości dodanej w gospodarce (Górna, Górna, 2015). 

W literaturze ekonomicznej podkreśla się, że sektory wytwórcze, w tym prze-
mysł rolno-spożywczy, są ważnymi segmentami gospodarki narodowej i wpływa-
ją na wzrost gospodarczy (Martinho, 2015). Podstawą tej tezy są głównie teoria 
keynesowska i nowa geografia ekonomiczna Paula Krugmana. Teoria keynesow-
ska wskazuje na efekty wynikające z wielkości przedsiębiorstw przemysłowych, 
a nowa geografia ekonomiczna podkreśla korzyści aglomeracji. Teoria aglomeracji 
wymienia wewnętrzne i zewnętrzne korzyści skali, które powstają w wyniku kon-
centracji przedsiębiorstw na określonym obszarze (Karlsson, Johansson, Stough, 
2005). Rozmiar tych korzyści zależy od liczby firm z danej branży skoncentrowa-
nych w określonej lokalizacji (Gorynia, Jankowska, 2007). Krugman podkreśla, że 
korzyści aglomeracji wynikają z interakcji między efektami skali, które generują 
rosnące przychody, kosztami transportu oraz potencjałem danego regionu. Sytua-
cja, gdy firmy prowadzą działalność w tej samej lokalizacji, powoduje rozbudowę 
potencjału danego regionu, a to z kolei przyciąga nowe przedsiębiorstwa, które 
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przyczyniają się do zwiększenia potencjału (Krugman, 1991). Teoria aglomeracji 
wskazuje również na tzw. efekty rozlewania się (ang. spill-over). Efekty te oznaczają 
dyfuzję działań podejmowanych w pewnej sferze lub na pewnym obszarze na ko-
lejne sfery i obszary. Na przykład przedsiębiorstwa w kraju, który przyjmuje bez-
pośrednie inwestycje zagraniczne, czerpią korzyści ze współpracy z zagranicznymi 
inwestorami, a ponadto następuje proces dyfuzji innowacji oraz rozprzestrzeniania 
wiedzy technicznej na inne podmioty. Powoduje to, że korzyści społeczne z takiej 
współpracy są większe niż zyski osiągane w wyniku wzrostu produktywności przez 
przedsiębiorstwo pozyskujące kapitał zagraniczny (Frączek, Mazurkiewicz, 2013). 
Bardzo dobrym przykładem tego efektu jest przypadek sukcesu w rozwoju rolni-
ctwa (produkcji mleka), przetwórstwa rolno-spożywczego i modernizacji obszarów 
wiejskich w północno-wschodniej Polsce. Jak podkreśla Wilkin, region ten przez 
wiele lat należał do najuboższych, rolniczych części Polski. Charakteryzował się on 
jednym z najniższych wskaźników jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej; wyso-
kim udziałem użytków rolnych o najniższej klasie jakości. Są to też tereny zaliczone 
do niekorzystnych lub skrajnie niekorzystnych warunków gospodarowania (ONW). 
Jednak w latach 90. szybko rozwijało się na tych terenach mleczarstwo, przyczynia-
jąc się do poprawy dochodów rolniczych i wzrostu konkurencyjności tej gałęzi pro-
dukcji rolnej w Polsce. Obecnie jest to najsilniejszy „teren” mleczarstwa w Polsce, 
a odsetek gospodarstw nastawionych na produkcję rynkową i osiągających stosun-
kowo wysokie dochody rolnicze jest znacznie większy niż średnio w kraju. Przypa-
dek ten jest dobrym przykładem tzw. bąbla rozwoju, tzn. koncentracji na określo-
nym obszarze powiązanych ze sobą form działalności gospodarczej, tworzenia sieci 
współpracy, dyfuzji innowacji oraz efektu demonstracji (Wilkin, 2007).

W tym kontekście teoria keynesowska, zwłaszcza koncepcja Kaldora, wska-
zuje, że sektor wytwórczy jest motorem gospodarki, ponieważ tempo wzrostu 
produkcji indukuje tempo wzrostu gospodarczego, tempo wzrostu produktyw-
ności pracy wytwórczej i tempo wzrostu działalności nieprodukcyjnej (Mamgain, 
1999). Prawa Kaldora stanowią zestaw prawidłowości, które tłumaczą proces 
wzrostu w gospodarce. Zgodnie z nimi, wzrost produkcji napędza wzrost produk-
tu krajowego brutto, zwiększone wskaźniki produkcji w sektorze produkcyjnym 
zwiększają produktywność w tym sektorze, co z kolei zwiększa produktywność 
w innych sektorach. Formalna prezentacja tych praw jest następująca:
– tempo wzrostu gospodarki jest dodatnio związane ze stopą wzrostu w jej sek-

torze wytwórczym (pierwsze prawo),
– wzrost tempa wzrostu produkcji wytwórczej prowadzi do wzrostu wydajno-

ści pracy w tym sektorze (drugie prawo, w  literaturze znane również jako 
prawo Kaldora-Verdoorna),

– wydajność w sektorze nieprodukcyjnym wzrasta wraz ze wzrostem tempa 
wzrostu produkcji (trzecie prawo) (Mamgain, 1999).
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Niezależnie od założeń teoretycznych, kluczową miarą wzrostu sektorów go-
spodarczych w systemach żywnościowych wydaje się być tempo wzrostu produk-
tywności. Prawo Kaldora-Verdoorna stanowi model wyjaśniający czynniki, które 
wpływają na tempo wzrostu produktywności w sektorze przemysłu spożywcze-
go. Prawo to przedstawia zależność między wzrostem produkcji i wzrostem pro-
duktywności. Zgodnie z nim, szybszy wzrost produkcji zwiększa produktywność. 
Prawo to różni się od neoklasycznych modeli wzrostu, takich jak model Solowa, 
które wyjaśniają wzrost produktywności głównie jako wynik egzogenicznego po-
stępu technicznego (Górna, Górna, 2015). Prawo Kaldora-Verdoorna ma szczegól-
ne znaczenie w kwestii uwydatnienia roli endogenicznego postępu technicznego 
we wzroście gospodarczym. Przyjmuje ono następującą formę:

 pm = α + βgm + ε;    ε ∼ N(0, σε
2) (1)

gdzie:
α – autonomiczne tempo wzrostu,
β – beta – współczynnik Verdoorna,
pm – stopa wzrostu produktywności w sektorze przemysłu m,
gm – stopa wzrostu produkcji w sektorze przemysłu m,
ε –  odzwierciedla procesy wpływające na gm z założeniem o charakterze czysto 

losowym (Mamgain, 1999). 

Zgodnie z prawem Verdoorna, zmiany technologii wytwarzania nie są egzoge-
niczne, ale zależą od wzrostu produkcji. Równanie (1) przedstawia matematycz-
ną zależność między produktywnością, tempem wzrostu produkcji i współczyn-
nikiem Verdoorna (β). Wartość współczynnika Verdoorna powinna być dodatnia 
i mniejsza od jedności. Wielkość powyżej 0,5 oznacza, że w danym sektorze wy-
stępują rosnące efekty skali, natomiast w przypadku wartości poniżej 0,5 wystę-
pują malejące efekty skali (Martinho, 2015).

Ekonomia skali oznacza osiąganie korzyści związanych ze wzrostem produk-
cji w przedsiębiorstwie, który nie pociąga za sobą proporcjonalnego wzrostu zu-
życia nakładów (kosztów) ponoszonych na tę produkcję. Jeśli wzrost produkcji 
jest szybszy niż długookresowy wzrost kosztów przeciętnych, wskazuje to na 
rosnące korzyści skali. Z malejącymi korzyściami (niekorzyściami) skali mamy do 
czynienia, gdy produkcja wzrasta wolniej niż poziom długookresowych kosztów 
przeciętnych. W sytuacji równomiernego wzrostu produkcji i kosztów występu-
ją stałe korzyści skali (Samuelson, Marks, 1998; Mankiw, Taylor, 2009). Mankiw 
i Taylor (2009) wskazują, że podział kosztów na stałe i zmienne zależy od dłu-
gości okresu. W długim okresie koszty stałe mogą się również zmieniać. Krug-
man i Wells (2012) podkreślają, że w długim okresie wysokość kosztów stałych 
staje się przedmiotem decyzji przedsiębiorstwa. Również dzięki wzrostowi skali 
produkcji przedsiębiorstwo może korzystać z nowoczesnych technik, które przy 
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produkcji na mniejszą skalę nie byłyby możliwe. Na rysunku 29 zaprezentowano 
graficznie powstawanie korzyści i niekorzyści skali przy przeciętnym koszcie cał-
kowitym w krótkim i długim okresie. 

W celu identyfikacji i oceny czynników wpływających na produktywność 
pracy w głównych branżach przemysłu spożywczego UE sporządzono analizę 
dla przemysłu spożywczego ogółem, sektora produkcji napojów oraz wyrobów 
tytoniowych. W przypadku przemysłu spożywczego przeprowadzono również 
szczegółową ocenę głównych branż przetwórstwa produktów rolnych i produk-
cji artykułów spożywczych. Model zastosowany w niniejszym badaniu opiera się 
na relacji Verdoorna rozszerzonej o nowe zmienne wyodrębnione na podstawie 
przeglądu literatury. W doborze zmiennych skoncentrowano się na czynnikach 
endogenicznych, takich jak: poziom wynagrodzeń (Kawa, 2010; Łukiewska, 
2014), liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie (Martinho, 2015; Pieper, 
2003), udział zatrudnienia w sektorze w zatrudnieniu ogółem (Angeriz, McCom-
bie, Roberts, 2009; Martinho, 2015), inwestycje na 1 osobę zatrudnioną (Leon-
Ledesma, 2002; Łukiewska, 2014; Łącka, 2016). Podstawą źródłową były dane 
panelowe dla poszczególnych sektorów przemysłu spożywczego z 28 krajów 
członkowskich UE za lata 2008–2016, pochodzące ze statystyk strukturalnych 
przemysłu dostępnych w bazie Eurostatu. 

Termin „dane panelowe” odnosi się do zbiorów danych, w których znajdu-
ją się informacje o tych samych jednostkach (informacje przekrojowe) w kilku 
okresach (w czasie). Zbiór danych panelowych ma przewagę nad pojedynczym 
zbiorem danych przekrojowych  lub wieloma zbiorami danych przekrojowych dla 

RYSUNEK 29. Przeciętny koszt całkowity w krótkim i długim okresie
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Mankiw, Taylor, 2009).
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niepowtarzających się jednostek. Główną zaletą danych panelowych jest możli-
wość weryfikacji oraz złagodzenia założeń, które są domyślnie przyjmowane 
w analizie danych przekrojowych (Maddala, 2006). Model, który wykorzystano 
w niniejszej analizie przyjmuje postać:

 T
it it itY X u  dla i = 1, …, N; t = 1, …, T (2)

gdzie:
i, t – indeksy oznaczające odpowiednio jednostkę badania i czas,
Yit – zmienna objaśniana (endogeniczna),
Xit – wektor obserwacji na zmiennych objaśniających (egzogenicznych)
α, β – parametry strukturalne modelu,
uit –  łączny błąd losowy, gdzie:
   uit = μi + vit, składający się z czysto losowej części vit oraz efektu indywi-

dualnego μi odnoszącego się do konkretnej i-tej jednostki panelu (Baltagi, 
2005; Kufel, 2007).

Zależnie od sposobu traktowania efektów indywidualnych, jako zmienne lo-
sowe lub jako wielkości nielosowe wyróżnia się modele efektów stałych i modele 
efektów zmiennych (losowych) (por. Dańska-Borysiak, 2011).

Model danych panelowych z ustalonymi efektami (fixed efects) jest postaci:

 T
it it i itY X u v  (3)

gdzie:
ui – efekt indywidualny,
vit – czysty błąd losowy (Kufel, 2007).

W modelu tym eliminuje się efekty indywidualne przez uśrednienie modelu 
względem czasu. Model z efektami ustalonymi (FE) charakteryzuje zgodny esty-
mator, gdy efekt indywidualny skorelowany jest ze zmiennymi objaśniającymi. 
W przeciwnym wypadku estymator jest nieefektywny.

Kolejnym modelem, który wykorzystano w pracy, był model danych pane-
lowych o zmiennych efektach (random effects). Postać ogólnego modelu można 
zapisać jako:

 T
it o it itY X v  (4)

vit = εit + αi,  gdzie:
αi –  efekty indywidualne losowe i stałe w czasie, pozostałe oznacze-

nia jak w równaniu (1).

Do weryfikacji tych modeli stosuje się kilka testów. Wśród nich na szcze-
gólną uwagę zasługują: test Walda, Test Breuscha-Pagana, test Hausmana (por. 
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 Hausman, 1978). Test Walda pomaga zweryfikować istotność efektów indywidu-
alnych dla badanego modelu, tzn. porównać różnice w sumie kwadratów reszt dla 
prostego modelu regresji łącznej (pooled model) i w modelu, gdzie efekty indy-
widualne występują – model z efektami ustalonymi (fixed model). Weryfikowana 
hipoteza zakłada, że wszystkie wyrazy wolne w modelu są jednakowo równe, 
natomiast  alternatywna wersja odnosi się do stałości wyrazów wolnych w czasie, 
które mogą się między sobą różnić dla poszczególnych jednostek w modelu.

Hipotezy dla testu Walda (test F):

H0: αit = α = const, i = 1, …, N; t = 1, …, T
H1: Vi, j αj ≠ αi, przy założeniu αit = αis = αi dla i = 1, …, N; t, s = 1, …, T

Statystyka testu Walda:

 
R R N

F
R NT N K

 (5)

gdzie:
R  – współczynnik determinacji dla modelu z efektami ustalonymi,
R  – współczynnik determinacji dla modelu regresji łącznej.

Statystyka ma rozkład F-Snedecora z N – 1 i NT – N – K stopniami swobo-
dy. Brak podstaw do odrzucenia H0 mówi o istotności wyboru modelu o efektach 
ustalonych zamiast modelu regresji łącznej (pooled regresion). 

Za pomocą testu Breuscha-Pagana opartego na mnożniku Langrange`a spraw-
dza się, czy parametry modelu można estymować Klasyczną Metodą Najmniej-
szych Kwadratów (KMNK). Hipoteza zerowa (H0) zakłada brak wpływu wariancji 
na parametry modelu (nieistotność wariancji oznacza brak występowania efek-
tów indywidualnych), tj.:

H0: αi1 = α2 = α3 = … αk = 0
lub
H0: 
H1 – przynajmniej jeden 
W przypadku odrzucenia H0 wybór modelu z efektami indywidualnymi jest 

lepszą opcją. Statystyka testu Breuscha-Pagana (por. Batagi, 2005):

 

N T

iti t

N T

iti t

e
NTLM

Z T e
 (6)

gdzie: 
eit – reszty z modelu regresji łącznej.
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Wybór hipotezy alternatywnej determinuje wybór modelu z efektami stałymi 
lub losowymi. Test specyfikacji Hausmana testuje zgodność estymatora efektów 
losowych poprzez porównanie różnic między oszacowanymi współczynnikami 
obu modeli. Hipoteza zerowa zakłada, że estymatory modeli panelowych otrzyma-
ne zarówno Uogólnioną Metodą Najmniejszych Kwadratów (UMNK), jak i MNK ze 
zmiennymi sztucznymi są zgodne i nieobciążone, z tym że wykorzystanie UMNK 
dla modelu z efektami losowymi daje precyzyjniejsze oszacowania. Do estymacji 
modelu danych panelowych z efektami losowymi (RE) wykorzystuje się najczę-
ściej UMNK. Spełnione muszą być tu założenia o niezależności efektów indywi-
dualnych i zmiennych objaśniających. Przy niespełnieniu powyższych warunków 
estymator jest obciążony i wskazuje na zgodność estymatora MNK ze zmiennymi 
sztucznymi (within) – model FE (fixed effects). Hipotezy dla testu Hausmana (por. 
Baltagi, 2005, s. 66–74):

H0: it itE v X
H1: it it it it iE v X v

Statystyka testowa H jest postaci:

H = 
T

RE FE FE RE RE FEvar var k

gdzie:

RE FE  – estymatory modeli odpowiednio RE i FE,

RE FEvar var  – macierze wariancji i kowariancji odpowiednio RE i FE. 

Przyjęto, iż tempo wzrostu produktywności pracy (Y) w każdej branży prze-
mysłu spożywczego oraz w przemyśle ogółem zależy od siedmiu zmiennych. 
Zaliczono do nich: X1 – stopę wzrostu wartości dodanej, X2 – koszty pracy ogó-
łem, X3 – wynagrodzenia, X4 – liczbę osób zatrudnionych na przedsiębiorstwo,  
X5 – udział obrotu danej branży w obrocie przemysłu ogółem, X6 – udział za-
trudnionych w danym sektorze w ogólnej liczbie zatrudnionych w przemyśle, 
X7 – inwestycje na osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie. Dane dotyczące 
poziomu wynagrodzeń, liczbę osób zatrudnionych na przedsiębiorstwo, udział 
zatrudnienia w badanym sektorze w ogólnej liczbie zatrudnionych w przemyśle 
oraz nakłady inwestycyjne na osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie przed-
stawiono w załączniku 1 w Aneksie. Zmiany produktywności w poszczególnych 
krajach UE w latach 2008–2016 przedstawiono na rysunku 30. Z zaprezentowa-
nych danych wynika, że Litwa, Bułgaria i Estonia generowały najwyższą średnią 
roczną stopą wzrostu produktywności pracy w przemyśle spożywczym w UE. 

Ujemna stopa wzrostu wystąpiła w Rumunii, Grecji i Hiszpanii, przy czym 
dwa pierwsze kraje charakteryzowały się znacznym spadkiem produktywności 
w analizowanym okresie. 
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RYSUNEK 30. Średnia roczna stopa wzrostu produktywności pracy w krajach UE w latach 
2008–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c).

Na rysunku 31 przedstawiono dane dotyczące zróżnicowania średniego 
tempa wzrostu produktywności pracy w krajach UE w poszczególnych branżach 
przetwórstwa spożywczego. 
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RYSUNEK 31. Średnioroczne tempo produktywności pracy w poszczególnych branżach 
przemysłu spożywczego UE w latach 2008–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c).



SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W WARUNKACH GOSPODARKI CYRKULARNEJ

90

Analiza danych rysunku 31 wskazuje, że największą roczną stopą wzrostu 
produktywności pracy charakteryzowały się przetwórstwo pozostałych arty-
kułów spożywczych oraz przemysł paszowy. Z kolei w przemyśle tłuszczowym 
w latach 2008–2016 była ujemna stopa wzrostu produktywności pracy. 

Estymację wyników równania Verdoorna wykonano na podstawie danych 
panelowych, dla różnych branż rozważanego sektora przemysłu spożywczego 
w 28 krajach UE w latach 2008–2016. W celu zweryfikowania wpływu zmien-
nych objaśniających na zmienną zależną Y w sektorach przetwórstwa spożyw-
czego została przeprowadzona ekonometryczna estymacja z użyciem modelu 
z efektami stałymi (fixed effects models) (FE), modelu efektów losowych (ran-
dom effects models) (RE) oraz metodą najmniejszych kwadratów (Maddala, 
2006). W pierwszy kroku sprawdzono, który z modeli jest najlepiej dopasowany. 
W tym celu zostały wygenerowane modele efektów stałych i losowych. Istotność 
tych efektów została zweryfikowana za pomocą testu F (dla efektów stałych) 
oraz testu Breuscha i Pagana (dla efektów losowych). W przypadku gdy żaden 
z powyższych testów nie wykazał istotności statystycznej, odrzucono hipotezę 
zerową, mówiącą o istotności efektów stałych bądź losowych, a w następnym 
kroku skorzystano z metody najmniejszych kwadratów. W przypadku gdy wynik 
przynajmniej jednego z testów (F bądź Breusch-Pagan) okazał się istotny staty-
stycznie, przeprowadzono analizę Hausmana. W przypadku braku podstaw do 
odrzucania hipotezy zerowej, mówiącej o tym, że spełnione jest założenie o nie-
zależności, obydwa estymatory są nieobciążone, a estymator RE jest bardziej 
efektywny, skorzystano z modelu efektów losowych, w przypadku odrzucania 
hipotezy zerowej skorzystano z modelu efektów stałych. Ostateczne modele zo-
stały zbudowane wyłącznie z istotnych statystycznie predyktorów. Wyniki analiz 
zostały przedstawione w tabeli 9.

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano dziesięć modeli. Ogólny model 
dla przemysłu spożywczego wykazuje, że stopa wzrostu produktywności pracy 
w tym sektorze w 28 krajach Unii Europejskiej zależy od takich predyktorów, jak: 
stopa wzrostu wartości dodanej w cenach czynników wytwórczych, liczba zatrud-
nionych w przedsiębiorstwie, udział sprzedaży przemysłu spożywczego w sprze-
daży ogółem przemysłu, udział liczby zatrudnionych w przemyśle spożywczym 
w zatrudnieniu ogółem w przemyśle. Należy podkreślić, że sektor przetwórstwa 
spożywczego w krajach UE charakteryzuje się, biorąc pod uwagę wartość współ-
czynnika Verdoorna (0,812), rosnącymi efektami skali. W tym sektorze trzy zmien-
ne uwzględnione w modelu (liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie, udział ob-
rotów przemysłu spożywczego w obrotach ogółem przemysłu oraz udział liczby 
zatrudnionych w przemyśle spożywczym w zatrudnieniu ogółem w przemyśle) 
były statystycznie istotne. Dwie pierwsze zmienne miały efekt pozytywny, nato-
miast trzecia negatywny. Pozostałe zmienne objaśniające okazały się nieistotne 
statystycznie. Oznacza to, że koszty pracy oraz nakłady  inwestycyjne na jednego 
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zatrudnionego nie miały w badanym okresie w 28 krajach UE endogennego, po-
zytywnego wpływu na tempo wzrostu wydajności pracy i w związku z tym nie 
wpływały na zwiększenie korzyści skali w badanym sektorze.

W przypadku sektora przetwórstwa mięsnego przeprowadzone badania 
pozwoliły stwierdzić, iż stopa wzrostu produktywności pracy w 28 krajach Unii 
Europejskiej zależała od takich predyktorów, jak: stopa wzrostu wartości doda-
nej, liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie, udział sprzedaży przemysłu mię-
snego w sprzedaży ogółem przemysłu, udział liczby zatrudnionych w przemyśle 
mięsnym w zatrudnieniu ogółem w przemyśle. Kierunek zmian był podobny jak 
w przemyśle ogółem. Dwie pierwsze zmienne oddziaływały pozytywnie, a trzecia 
negatywnie. W przemyśle rybnym stopa wzrostu produktywności pracy była za-
leżna jedynie od stopy wzrostu wartości dodanej. Pozostałe predyktory okazały 
się nieistotne statystycznie. Ponieważ efekty stałe, jak i losowe nie miały wpływu 
na zmienną objaśnianą (wyniki testów: F(Fe_OLS) dla efektów stałych oraz jego 
odpowiednik dla efektów losowych, okazały się nieistotne), dlatego powyższe 
współczynniki zostały wyznaczone metodą najmniejszych kwadratów (OLS).

Podobna sytuacja wystąpiła w sektorze przetwórstwa warzyw i owoców. 
Wśród zmiennych objaśniających statystycznie istotna okazała się jedynie stopa 
wzrostu wartości dodanej. Pozostałe predyktory były statystycznie nieistotne. 
Efekty stałe, jak i losowe nie miały wpływu na zmienną objaśnianą (wyniki te-
stów: F(Fe_OLS) dla efektów stałych oraz jego odpowiednik dla efektów losowych, 
okazały się nieistotne). 

W sektorze produkcji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych stwierdzono, że 
stopa wzrostu produktywności pracy zależała od takich zmiennych objaśniają-
cych, jak: stopa wzrostu wartości dodanej (współczynnik 0,848), liczba zatrud-
nionych na przedsiębiorstwo (współczynnik –1,497) oraz udział zatrudnionych 
w przemyśle tłuszczowym w zatrudnieniu ogółem w przemyśle (współczynnik 
–41,140). Stała równania (α = 48,723) była istotna statystycznie, natomiast po-
zostałe predyktory okazały się nieistotne statystycznie. Stopa wzrostu produk-
tywności pracy w przetwórstwie mleka w 28 krajach Unii Europejskiej zależała 
również tylko od stopy wzrostu wartości dodanej. Stała α = 0,714 (p < 0,01) jest 
istotna statystycznie. Wynik testu Hausmana (10,710; p > 0,01) oraz wyniki te-
stów: F(Fe_OLS) dla efektów stałych oraz jego odpowiednik dla efektów losowych  
wskazują, iż model korzystający z metody najmniejszych kwadratów był lepiej 
dopasowany do danych, dlatego powyższe współczynniki zostały wyznaczone 
metodą najmniejszych kwadratów (OLS). Taka sama zmienna objaśniająca była 
istotna w sektorze przetwórstwa zbóż. Stopa wzrostu produktywności zależała 
od stopy wzrostu wartości dodanej (współczynnik 1,234), pozostałe predykto-
ry były statystycznie nieistotne. Dla branży zbożowo-młynarskiej współczynnik 
Verdoorna był nadmiernie wysoki, ponieważ przekroczył 1. Dzieje się tak w nie-
których przypadkach i wskazuje na nadzwyczajne korzyści skali. 
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Stopa wzrostu produktywności pracy w produkcji pozostałych artykułów 
żywnościowych również zależała od stopy wzrostu wartości dodanej (współ-
czynnik 0,755), ale także od udziału zatrudnionych w danym sektorze w ogólnej 
liczbie zatrudnionych w przemyśle (współczynnik –15,475). Pozostałe zmienne 
okazały się nieistotne statystycznie. Wynik testu Hausmana (15,510) był istotny 
statystycznie, dlatego powyższe współczynniki zostały wyznaczone za pomocą 
metody efektów stałych (F = 149,450). Większa liczba predyktorów okazała się 
statystycznie istotna w przemyśle paszowym. Stopa wzrostu produktywności 
w tej branży zależała od: stopy wzrostu wartości dodanej, liczby zatrudnionych 
na przedsiębiorstwo oraz udziału zatrudnionych w sektorze paszowym w liczbie 
zatrudnionych ogółem. Wynik testu Hausmana (28,860) był istotny statystycznie 
(co pozwala odrzucić efekty losowe), dlatego powyższe współczynniki zostały wy-
znaczone za pomocą metody efektów stałych (F = 291,200). W produkcji napojów 
wzrost produktywności zależał od stopy wzrostu wartości dodanej (współczyn-
nik równy 0,854), udziału obrotów w sektorze napojów w obrotach ogółem prze-
mysłu spożywczego (współczynnik równy 9,764), udziału liczby zatrudnionych 
w przemyśle napojów w zatrudnieniu ogółem (współczynnik równy –21,253). 
Stała α = 14,986, jest istotna statystycznie, pozostałe predyktory okazały się nie-
istotne statystycznie. Wynik testu Hausmana (35,310) był istotny statystycznie 
(co pozwala odrzucić efekty losowe). Współczynniki zostały więc wyznaczone za 
pomocą metody efektów stałych (F = 105,630).

Przeprowadzone badanie wykazuje, że najwyższymi korzyściami skali, biorąc 
pod uwagę współczynnik Verdoorna, charakteryzował się sektor przetwórstwa 
zbóż (1,234). Również wysokie korzyści skali osiągano w przemyśle paszowym 
(0,909) oraz w przetwórstwie mleka (0,887). Najniższe korzyści skali były nato-
miast w produkcji pozostałych artykułów spożywczych (0,755) oraz w przemyśle 
rybnym (0,601). Badania pozwoliły także stwierdzić, iż takie zmienne, jak kosz-
ty pracy i wynagrodzenia okazały się nieistotne statystycznie w analizowanym 
modelu. Również wartość inwestycji w przeliczeniu na osobę zatrudnioną była 
nieistotna. 

Całkowity udział zatrudnienia w przemyśle wytwórczym odzwierciedla sil-
ny negatywny wpływ na przetwórstwo owoców i warzyw (–0,421), w przemyśle 
zbożowym (–0,285) oraz w przemyśle paszowym (–0,749). W krajach członkow-
skich UE sektor żywnościowy jest silnie zróżnicowany. Różnice w tempie wzro-
stu wydajności pracy pomiędzy krajami UE są znaczne, Litwa, Bułgaria i Estonia 
osiągały najwyższe wskaźniki średniego tempa wzrostu, natomiast w Hiszpanii, 
Rumunii i Grecji produktywność pracy zmniejszała się. Dotyczy to także poszcze-
gólnych, analizowanych branż przemysłu spożywczego. Wprowadzone do modelu 
zmienne takie jak poziom wynagrodzeń i inwestycje na jedną osobę zatrudnioną 
okazały się statystycznie nieistotne. 
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2.4. SEKTORY HANDLU I DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

Dystrybucja żywności jest determinowana wieloma czynnikami, w tym rodzajem 
końcowego produktu i wymaganiami nabywców, wymaganym okresem trwałości 
i przydatności do spożycia, infrastrukturą transportową, przepisami i standarda-
mi handlowymi oraz stanem infrastruktury magazynowej (Szymanowski, 2008). 
Ważny wpływ na procesy dystrybucji mają również: lokalizacja rynków zbytu 
w stosunku do miejsca produkcji i (lub) przetwarzania, zmiany w popycie i pre-
ferencjach konsumentów (Czubała, 1996) oraz potrzeba ograniczania odpadów 
(Ribeiroi in., 2018). Podstawowymi ogniwami w dystrybucji żywności są handel 
hurtowy i handel detaliczny. Handel hurtowy obejmuje sieć tych podmiotów 
handlowych, które sprzedają towary detalistom oraz innym kupcom i (lub) użyt-
kownikom przemysłowym i instytucjonalnym, lecz nie sprzedają znacznych ilości 
konsumentom finalnym. Funkcje hurtowników obejmują koordynację produkcji 
i konsumpcji przez dopasowywanie asortymentu towarów do zróżnicowanych 
potrzeb na różnych poziomach kanału dystrybucji. Hurtownicy pomagają zmniej-
szyć rozbieżności pomiędzy okresami i miejscami, w których towary są produko-
wane oraz w których są użytkowane lub konsumowane (Stern i in., 2002). Han-
del detaliczny jest ostatnim ogniwem w łańcuchu żywnościowym. Obejmuje on 
wszystkie działania związane z dostarczaniem dóbr i usług końcowym klientom 
z przeznaczeniem do konsumpcji własnej (Czubała, 1996). 

Struktury sprzedaży detalicznej w poszczególnych krajach są zróżnicowane, 
jednak kilka tendencji jest dosyć powszechnie obserwowanych w skali globalnej. 
Zalicza się do nich: dominację tzw. silnych detalistów, zwiększającą się polaryza-
cję sprzedaży detalicznej, rosnący wpływ detalistów na rynek żywności paczko-
wanej, wzrost znaczenia prywatnych marek towarów, wzrost znaczenia wygody 
podczas robienia zakupów przez konsumentów, wpływ technologii informatycz-
nych i internetowych (Stern i in., 2002). Przemiany w sektorach dystrybucji żyw-
ności zapoczątkowały zmiany w gospodarce w latach 80. i 90. XX wieku. Powolny 
wzrost ekonomiczny w tym okresie spowodował, że wszyscy uczestnicy kanałów 
łańcuchów dystrybucji zaczęli poszukiwać sposobów obniżenia kosztów. Jedną 
z najbardziej skutecznych metod okazało się ograniczanie liczby dostawców, 
zwiększanie obrotów z każdym z nich, uzyskanie efektów skali oraz siły przetar-
gowej. Obecnie te procesy konsolidacji w sektorach dystrybucyjnych nasilają się 
(Tina i in., 2017; Salhofer i in., 2012). Szczególnego znaczenia nabiera w systemie 
żywnościowym rola silnych detalistów, którzy często funkcjonują w formie kor-
poracji o międzynarodowym zasięgu. Jak podkreśla Chechelski, handlowe korpo-
racje transnarodowe przyczyniają się do istotnych zmian społecznych i ekono-
micznych, ale także do tego, że w pierwszej dekadzie XXI wieku handel detaliczny 
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stał się najważniejszym ogniwem łańcucha żywnościowego. Swoimi działaniami 
korporacje handlowe są w stanie wpływać na: przedsiębiorstwa przemysłu spo-
żywczego (zmuszając je do obniżki kosztów, koncentracji i specjalizacji produk-
cji, zlecając produkcję pod własnymi markami itd.), rolnictwo (produkcja tanich 
surowców, np. GMO, oraz żywności ekologicznej), przedsiębiorstwa handlowe 
(wymuszając koncentrację i specjalizację sprzedaży, obniżki cen oraz eliminując 
je z rynku), konsumentów (zmieniając przez reklamę i działania marketingowe 
ich przyzwyczajenia i preferencje spożycia) (Chechelski, 2015b). 

Modernizacja sektora handlowego i dystrybucji dokonała się w wielu krajach 
głównie wraz z pojawieniem się wielkopowierzchniowych sklepów. Współczesna 
sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych odbywa się z reguły w formie samo-
obsługowej, która jest doceniana i preferowana przez konsumentów nie tylko ze 
względu na szeroki asortyment produktów spożywczych różnych marek, ale i ze 
względu na komfort, higienę, wielkość powierzchni handlowej, parkingi, a często 
rozrywkę i inne usługi (Tefft i in., 2017). Współczesny handel detaliczny obej-
muje również wiele nowych form, takich jak małe sklepy spożywcze na stacjach 
paliw, nowoczesne minimarkety, małe sklepiki spożywcze w dzielnicach miesz-
kaniowych lub na przystankach autobusowych (Borusiak, 2011). Na rozwój no-
woczesnego handlu wpłynęły różne czynniki, takie jak preferencje konsumentów 
(dotyczące zakupów na otwartych rynkach i u małych, tradycyjnych detalistów), 
ich dochody, dostęp do lodówek, posiadanie samochodów, odległość do sklepów, 
ograniczenia i cła rządowe na import, poziom marż detalicznych, dostępność (nie-
dostępność) lub wysoki koszt wynajmu powierzchni handlowych, złożone i re-
strykcyjne prawo pracy, ograniczenia dotyczące sprzedaży bezpośredniej przez 
rolników, regulacje dotyczące inwestycji zagranicznych (Tefft i in., 2017). Nowym 
i dynamicznie rozwijającym się rodzajem handlu detalicznego stał się e-handel 
spożywczy, który obejmuje zakupy żywności online (Strzębicki, 2002, 2010). Są 
to nowatorskie rozwiązania w sferze handlu, które szybko się upowszechniają. 
Rynek ten stanowi w wielu krajach ważną część dystrybucji żywności. Liderem 
w tym zakresie są Chiny, z roczną sprzedażą produktów spożywczych w Inter-
necie w wysokości 41 mld USD i przewidywanym dalszym wzrostem do 178 mld 
USD w 2020 roku. W Europie największą sprzedażą w Internecie charakteryzuje 
się Wielka Brytania z obrotami na poziomie około 15 mld USD (Tefft i in., 2017). 

Ważnym elementem systemu żywnościowego jest również sektor gastrono-
mii. W ramach usług gastronomicznych występuje duża różnorodność form usług 
żywieniowych. Dotyczy to np. oferty posiłków dla konsumentów żywiących się 
poza domem. Usługi gastronomiczne obejmują restauracje szybkiej obsługi lub 
fast-food, bardziej ekskluzywne restauracje fast-casual, mobilnych sprzedaw-
ców, stragany z jedzeniem na ulicy, kioski oraz małe tradycyjne i konwencjonal-
ne restauracje typu casual i up-market. Nowoczesne punkty szybkiej obsługi 
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i restauracje typu fast-food i casual szybko się rozwijają, ponieważ zapewniają 
dobrej jakości produkty, przygotowane w ulepszonych warunkach higienicznych 
o wyższych standardach bezpieczeństwa żywności. Wystrój takich restauracji 
i atmosfera w nich panująca zachęcają również konsumentów klasy średniej do 
korzystania z tego typu usług. Zaopatrzenie sektora gastronomicznego pochodzi 
zarówno ze źródeł krajowych, jak i z importu (Dąbrowska, 2008; Kwiatkowska, 
Levytska, 2009).

Cechą charakterystyczną współczesnych systemów dystrybucji żywności jest 
duża różnorodność miejsc, w których konsumenci mają możliwość dokonywania 
zakupów. Większość konsumentów przyjmuje mieszaną lub wielokanałową stra-
tegię zakupową w odniesieniu do artykułów żywnościowych. Zakupy są dokony-
wane zarówno w supermarketach (raz w tygodniu lub w miesiącu, aby skorzystać 
z dużego asortymentu i niskich cen), jak i w drobnych sklepach detalicznych, na 
targowiskach i u sprzedawców obwoźnych w sąsiedztwie miejsca zamieszkania. 
Gospodarstwa miejskie o wyższych dochodach przeznaczają większy odsetek 
swoich dochodów na wydatki w nowoczesnym handlu detalicznym oraz w trady-
cyjnych restauracjach i punktach gastronomicznych. Dane o udziale tradycyjnych 
i nowoczesnych form handlu w rynku detalicznym żywności wskazują na zróżni-
cowany ich udział w różnych krajach (Tefft i in., 2017). 

W handlu detalicznym obserwuje się postępujące procesy globalizacji. Opub-
likowany w 2018 roku raport firmy Deloitte wskazuje na wzrost przychodów 
osiąganych przez największych sprzedawców detalicznych na świecie. W 2016 
roku 250 największych sprzedawców detalicznych osiągnęło przychody na po-
ziomie 4,41 bln USD, co w przybliżeniu oznacza średnią wielkość 17,6 mld USD 
na firmę (Deloitte, 2018). Dwie trzecie z 250 największych sprzedawców deta-
licznych działało poza macierzystym krajem. Firmy te prowadziły operacje deta-
liczne średnio w 10 krajach, a przychody z operacji zagranicznych w 2016 roku 
stanowiły średnio 22,5% ich ogólnych przychodów. Poziom globalizacji sprzeda-
ży detalicznej w ostatnim okresie ustabilizował się, gdy detaliści skupili się na 
usprawnieniu istniejących operacji i zwrócili uwagę na inicjatywy e-commerce 
(Deloitte, 2018). 

Przedstawione ogólne tendencje w sektorach dystrybucji żywności obser-
wowane są również w krajach UE. Handel artykułami żywnościowymi w UE 
ulegał dynamicznym przemianom, przejawiających się przede wszystkim 
w koncentracji i europeizacji oraz zmianach ilościowych i jakościowych (Komor, 
2013). Głównym impulsem do umiędzynarodowienia się handlu stało się urze-
czywistnienie idei europejskiego rynku wewnętrznego. Wiele przedsiębiorstw 
handlowych rozwinęło odpowiednio dostosowaną do tego rynku koncepcję 
euromarketingu strategicznego. Doprowadziło to do internacjonalizacji handlu 
oraz wzrostu aktywności zagranicznej przedsiębiorstw handlowych (Komor, 
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2000). Należy jednocześnie podkreślić, że system instytucjonalno-prawny, który 
kształtuje sytuację i zmiany w sektorze dystrybucji żywności, ma charakter mie-
szany, co oznacza, że z jednej strony istnieją rozbudowane regulacje na poziomie 
unijnym, a z drugiej funkcjonują regulacje krajowe. Do najważniejszych regulacji 
wspólnotowych zalicza się: politykę konkurencji (dotyczącą dystrybucji selek-
tywnej, dyskryminacji cenowej, franchisingu, kontroli fuzji i przejęć), harmoni-
zację techniczną i swobodny przepływ towarów, regulacje związane z polityką 
transportowa, harmonizację podatków oraz zasady ochrony konsumentów (Sa-
gan i in., 2009). Z kolei regulacje narodowe dotyczą głównie zasad powstawania 
i prowadzenia średnio- i wielkopowierzchniowych obiektów handlu hurtowego 
i detalicznego, a zwłaszcza przepisów dotyczących wielkości progowych obiek-
tów handlowych, czasu i dni otwarcia sklepów, kwestii planowania przestrzen-
nego i ochrony środowiska. 

Koniec XX wieku i pierwsza dekada XXI wieku to w UE okres rozwoju sieci 
dystrybucji, który był determinowany zarówno uwarunkowaniami zewnętrzny-
mi, jak i wewnętrznymi i polegał przede wszystkim na konsolidacji i centralizacji 
sprzedaży związanej z ekspansją wielkich sieci międzynarodowych. Dostępne 
dane Eurostatu wskazują, że sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych w UE 
od 2005 roku wykazuje niewielkie zmiany, które pod względem kierunku można 
podzielić na trzy okresy (rys. 32). 

Pierwszy okres (lata 2005–2006) charakteryzował się realnym wzrostem, 
drugi (lata 2007–2013) – systematycznym spadkiem obrotów, trzeci (od 2013 
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roku) – wzrostem. Generalnie na koniec 2017 roku sprzedaż detaliczna w krajach 
UE była zaledwie o nieco ponad 4% większa niż na początku 2005 roku. Należy 
podkreślić, że handel detaliczny artykułami żywnościowymi charakteryzował 
się znacznie niższą dynamiką w porównaniu do całej sprzedaży hurtowej i deta-
licznej. Transakcje handlowe artykułami żywnościowymi wygenerowały w 2015 
roku prawie 18% wartości dodanej w handlu hurtowym UE i 36% w handlu de-
talicznym UE (rys. 33). Sektory dystrybucyjne charakteryzował ponadto wysoki 
poziom zatrudnienia. W 2015 roku wynosiło ono ponad 9,4 mln osób, co stano-
wiło 32,2% ogólnej liczby zatrudnionych w handlu. W handlu hurtowym arty-
kułami rolnymi i żywnościowymi koncentrowało się ponad 21% zasobów pracy 
wykorzystywanych w handlu hurtowym UE i ponad 38% w handlu detalicznym, 
co w ujęciu bezwzględnym wynosiło odpowiednio 2,2 mln osób w handlu hurto-
wym i 7,2 mln w handlu detalicznym (EC, 2018c). 
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RYSUNEK 33. Udział żywności w handlu hurtowym i detalicznym w UE w 2015 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).

Wśród 1,1 mln przedsiębiorstw zakwalifikowanych do sektorów dystrybucji 
żywności niewielka jest liczba dużych grup krajowych i międzynarodowych sieci 
oraz bardzo duża liczba MŚP (tab. 10). Udział dużych podmiotów handlu żyw-
nością w 2015 roku nie przekraczał 0,2% ogólnej liczby przedsiębiorstw zajmu-
jących się dystrybucją hurtową i detaliczną żywności. Podmioty te generowały 
jednak 52% wartości dodanej handlu żywnością i zatrudniały blisko 50% zaso-
bów pracy. 
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TABELA 10. Udział mikro- i dużych przedsiębiorstw w handlu hurtowym i detalicznym 
artykułami żywnościowymi w UE w 2015 roku (%)

Wyszczególnienie
Przedsiębiorstwa

mikro duże

Liczba przedsiębiorstw

Handel hurtowy produktami rolnymi 49,08 0,16

Handel hurtowy artykułami żywnościowymi 44,20 0,29

Handel detaliczny w sklepach niewyspecjalizowanych 51,24 0,25

Handel detaliczny żywnością w sklepach wyspecjalizowanych 49,04 0,03

Handel żywnością razem 49,16 0,18

Wartość dodana brutto

Handel hurtowy produktami rolnymi 6,41 17,45

Handel hurtowy artykułami żywnościowymi 2,60 27,89

Handel detaliczny w sklepach niewyspecjalizowanych 1,34 74,00

Handel detaliczny żywnością w sklepach wyspecjalizowanych 11,71 13,15

Handel żywnością razem 2,92 52,04

Liczba zatrudnionych

Handel hurtowy produktami rolnymi 7,96 14,37

Handel hurtowy artykułami żywnościowymi 4,21 23,90

Handel detaliczny w sklepach niewyspecjalizowanych 3,91 63,93

Handel detaliczny żywnością w sklepach wyspecjalizowanych 14,79 9,60

Handel żywnością razem 5,56 47,91

Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).

Reasumując, należy podkreślić bardzo wyraźne zróżnicowanie handlu deta-
licznego w UE, mierzone znaczeniem sektora mikro i dużych przedsiębiorstw, co 
wymusza różne strategie i działania marketingowe oraz rozwiązania logistyczne. 
Zmniejsza się liczba małych sklepów, zwiększa się znaczenie dużych placówek 
handlowych typu hipermarkety i supermarkety oraz następuje rozwój europej-
skich systemów dystrybucji i logistyki.

2.5. HANDEL ZAGRANICZNY

Na kraje UE-28 przypada około 15% światowego handlu towarami, a na arty-
kuły żywnościowe około 6% obrotów towarowych UE z krajami trzecimi (bez 
handlu wewnętrznego). Unia Europejska należy do grupy największych eks-
porterów i importerów artykułów żywnościowych na świecie. W 2017 roku
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w UE-28  obroty handlowe artykułami rolnymi i żywnościowymi (obejmujące 
eksport i import) wyniosły ponad 233 mld euro. Kraje UE wyprzedzały pod tym 
względem USA, których obroty wynosiły około 220 mld euro, oraz Chiny z obro-
tami 113 mld euro (EC, 2018c). 

Wartość prowadzonego przez UE-28 międzynarodowego handlu artykuła-
mi rolno-żywnościowymi zwiększała się od 2002 roku (rys. 34). Po spadku za-
równo eksportu, jak i importu w 2009 roku UE-28 odnotowała wzrost eksportu 
o 94% (w latach 2010–2017), do poziomu 121 mld euro. Import kształtował 
się podobnie, przy czym wzrost wielkości eksportu był większy niż importu. 
W efekcie kraje UE-28 utrzymują od 2012 roku nadwyżkę handlową, która 
w 2017 roku wyniosła ponad 9 mld euro (EC, 2018c). 
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RYSUNEK 34. Zmiany w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi UE-28 
w latach 2002–2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie (EC, 2018c).

Wśród państw członkowskich UE największy udział w handlu z krajami trze-
cimi (tj. poza UE) w 2017 roku (w eksporcie) miały: Francja (17,4%), Holandia 
(13,4%) i Niemcy (12,6%) (rys. 35). Udział pięciu największych eksporterów 
żywności w UE wyniósł 62%. Dwoma kolejnymi największymi eksporterami 
były Włochy i Wielka Brytania. Do grupy pięciu największych importerów żyw-
ności w UE należą Holandia (13,3%), Niemcy (14,3%), Wielka Brytania (13,7%), 
Hiszpania (9,8%) i Francja (8,8%) (EC, 2018c).

Oprócz handlu z partnerami spoza UE ważnym elementem obrotów arty-
kułami żywnościowymi jest handel wewnątrzunijny. W 2017 roku udział han-
dlu wewnątrzunijnego w ogólnych obrotach handlowych wyniósł ponad 74%. 
Oznacza to, że przeważająca część wymiany handlowej odbywa się między po-
szczególnymi krajami UE. O znaczeniu rynku wewnętrznego UE świadczy fakt, 
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że w przypadku każdego z państw członkowskich wartość wewnątrzunijnego 
handlu towarami (eksport i import łącznie) przewyższała wartość handlu ze-
wnętrznego z krajami spoza UE (eksport i import łącznie) (EC, 2018c).

Udział przepływów wewnątrzunijnych i pozaunijnych w całkowitej wartości 
handlu towarami był bardzo zróżnicowany w poszczególnych państwach człon-
kowskich, co do pewnego stopnia jest odzwierciedleniem więzi historycznych 
i położenia geograficznego. 
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ZASOBY NATURALNE
I EFEKTY ŚRODOWISKOWE

W SYSTEMACH ŻYWNOŚCIOWYCH

3.1.  ZASOBY NATURALNE WYKORZYSTYWANE W SYSTEMACH 
ŻYWNOŚCIOWYCH

Większość typów działalności związanej z systemami żywnościowymi jest 
w znacznym stopniu powiązana ze środowiskiem. Z jednej strony powiązanie to 
polega na wykorzystywaniu w procesach produkcyjnych zasobów naturalnych, 
a z drugiej na wpływie działalności gospodarczej na stan środowiska. Uwagę 
zwraca głównie negatywny aspekt tych oddziaływań, do których należy przede 
wszystkim generowanie różnego rodzaju zanieczyszczeń. Oczywiście wykorzy-
stanie większości zasobów koncentruje się w pierwotnej produkcji żywności, 
a więc na etapie rolnictwa, rybołówstwa i rybactwa. 

Zasoby naturalne dzieli się na odnawialne i nieodnawialne. Zasoby odnawial-
ne pochodzą ze źródeł naturalnych, które po wykorzystaniu mogą powrócić do 
poprzedniego stanu. Najważniejsze zasoby odnawialne dla systemów żywnoś-
ciowych to ziemia, woda, różnorodność biologiczna (w tym zasoby genetyczne 
i morskie) i usługi ekosystemowe. Zasoby nieodnawialne to wyczerpujące się 
zasoby naturalne, których zapasy nie mogą być regenerowane po eksploatacji 
(OECD, 2008). 

Podstawą działalności produkcyjnej w systemach żywnościowych, w tym 
szczególnie rolniczej, są zasoby gleby. Ziemia rolnicza stanowi ważny zasób pro-
dukcyjny, będący podstawą produkcji rolniczej. W tym ujęciu jest ona jednym 
z trzech tzw. klasycznych czynników produkcji, obok pracy i kapitału material-
nego. Jak podkreśla Wilkin (2014), znaczenie ziemi ulegało zmianom, przede 
wszystkim w zależności od znaczenia rolnictwa w gospodarce narodowej; gdy 

3
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rolnictwo dawało zatrudnienie większości ludzi, a produkcja rolnicza stanowiła 
dominującą część produktu krajowego, ziemia rolnicza była najbardziej pożąda-
nym dobrem ekonomicznym i najważniejszym czynnikiem produkcji. Z posiada-
niem ziemi wiązało się wtedy również wiele innych korzyści, wartości i znaczeń. 
Ziemia wyznaczała status społeczny jednostek i grup społecznych, była źródłem 
bogactwa i prestiżu, jej posiadanie dawało prawa polityczne. Ziemia rolnicza ni-
gdy nie była tylko czystym „czynnikiem produkcji” czy „zasobem produkcyjnym”. 
Wiąże się z nią także wiele funkcji kulturowych, społecznych, politycznych bądź 
sentymentalnych, co oznacza, że ziemia była i na ogół nadal pozostaje wartością 
nie tylko ekonomiczną, lecz także społeczną.

Jak wynika z danych tabeli 11, globalne zasoby gruntów wynosiły około 
13 mld ha, z tego 12% wykorzystuje rolnictwo, 3,7 mld ha obejmują tereny za-
lesione, a 4,6 mld ha stanowią użytki zielone i ekosystemy zadrzewione. Kraje 
o niskich dochodach są w posiadaniu około 22% powierzchni gruntów przy
38-procentowym udziale w światowej populacji, a w krajach wysoko rozwinię-
tych znajduje się 25% zasobów lądowych, przy 15-procentowym udziale w glo-
balnej liczbie ludności (FAO, 2011d).

TABELA 11. Struktura wykorzystania ziemi według kategorii krajów 
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O średnich 
dochodach 53 47 11 33 33 21 1,0 1,0 6 856

O wysokich 
dochodach 25 15 12 27 39 18 1,0 4,0 3 305

Razem x x 12 29 35 20 1,0 2,0 13 023

Źródło: opracowanie własne na podstawie (FAO, 2011d).

Kraje UE należą do znaczących producentów żywności na świecie. Do produk-
cji rolnej wykorzystywany jest znaczny odsetek powierzchni lądowej UE. W 2013 
roku powierzchnia użytków rolnych stanowiła 40% całkowitej powierzchni 
gruntów UE-28. Kolejne 9% gruntów należało do gospodarstw rolnych w formie 
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terenów zalesionych (6,7%) lub innych gruntów niewykorzystywanych w celach 
rolniczych (2,3%). Największy odsetek powierzchni kraju wykorzystywanej w ce-
lach rolniczych był w Irlandii (72,5%) i Wielkiej Brytanii (70,5%). Najmniejszy 
udział użytków rolnych w strukturze powierzchni kraju miały Szwecja (7,5%) 
i Finlandia (7,4%) (EU, 2018b). W tych dwóch krajach tereny zalesione należące do 
gospodarstw rolnych stanowiły większy odsetek powierzchni gruntów niż areał 
wykorzystywany w celach rolniczych. Największy odsetek powierzchni użytków 
rolnych w UE stanowiły grunty orne (59,8%), natomiast trwałe użytki zielone 
zajmowały 34,2% (rys. 36). Uprawy trwałe, w tym winnice, drzewa oliwne i sady, 
stanowiły 5,9%, a pozostałe 0,2% wykorzystywano jako ogrody przydomowe. 
Udział gruntów ornych w poszczególnych krajach UE był znacznie zróżnicowany 
(od około 20% w Irlandii do prawie 99% w Finlandii). Było to związane z więk-
szym udziałem trwałych użytków zielonych w Irlandii, Portugalii i Słowenii, wy-
nikającym z prowadzenia produkcji zwierzęcej (w szczególności bydła mlecznego 
i owiec). Uprawy trwałe stanowiły ponad 10% wykorzystywanej powierzchni 
użytków rolnych w południowych państwach członkowskich, w których uprawia 
się winogrona, oliwki i owoce cytrusowe, przy czym największy odsetek odnoto-
wano na Cyprze (25%).

W literaturze wskazuje się na różne tendencje w zakresie wykorzystania 
ziemi rolniczej. Pierwszą jest proces wypadania ziemi z użytkowania rolniczego, 
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Źródło: (EU, 2018b).
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określany jako land abandonment. Jest to zjawisko porzucania ziemi rolniczej, 
w wyniku którego przestaje ona służyć produkcji rolnej, chociaż mogłaby nadal 
spełniać tę funkcję. W UE proces ten jest najbardziej nasilony w Szwecji, Finlan-
dii, Estonii, Hiszpanii, Grecji, Irlandii i we Włoszech, nasila się także w Rumunii. 
W Polsce zjawisko towystępuje głównie na obszarach o trudnych warunkach go-
spodarowania, na tzw. ścianie wschodniej i w pobliżu dużych miast, a jego głów-
ną przyczyną jest nieopłacalność produkcji rolnej w porównaniu z innymi dzie-
dzinami aktywności ekonomicznej. Drugim procesem, obserwowanym głównie 
w krajach afrykańskich, w Ameryce Południowej, na Ukrainie i w Kazachstanie, 
jest zagrabianie ziemi przez podmioty zewnętrzne, głównie na potrzeby krajów 
bogatszych i korporacji ponadnarodowych. W literaturze podkreśla się, że jest to 
nowa forma imperializmu ekonomicznego, odnosząca się w tym przypadku do 
własności i użytkowania ziemi rolniczej jako ważnego i bardzo ograniczonego 
środka produkcji (Wilkin, 2014). Proces zagrabiania ziemi powiększa nierówno-
ści w społeczeństwach wiejskich, w których jedna część ubożeje wraz z bogace-
niem się drugiej. Rodzi to wiele konfliktów i zagrożeń natury ekonomicznej, spo-
łecznej, ekologicznej i politycznej, zarówno dla poszczególnych krajów, jak i dla 
całego świata (Zawojska, 2014) Proces uszczuplania powierzchni ziemi rolniczej 
dokonuje się także w wyniku poszerzania się obszarów miejskich i inwestycji 
mieszkaniowych. 

Przydatność ziemi do produkcji rolniczej zależy od jakości gleby w połączeniu 
z innymi cechami terenu (np. nachyleniem) i klimatu (Krasowicz i in., 2011). Nie 
wszystkie grunty na świecie mają taką samą przydatność w produkcji rolniczej. 
Przydatność ta jest funkcją zarówno bieżącego potencjału produkcyjnego gleb, 
jak i ich odporności na zjawiska degradacji. Według FAO rozróżnia się trzy kla-
sy gruntów uprawnych: bardzo dobre, dobre oraz marginalne (nieodpowiednie) 
(FAO, 2011d). Globalnie 28% ziemi uprawnej jest sklasyfikowane jako grunty bar-
dzo dobrej jakości, a 53% jako dobre (FAO, 2011c).

Kluczowym problemem dotykającym rolnictwo jest niezrównoważone wy-
korzystanie gruntów. Degradacja gleb występuje w różnych miejscach na całym 
świecie. Jest ona definiowana jako zmiana stanu gleby, skutkująca zmniejszeniem 
jej zdolności do dostarczania towarów i usług (FAO, 2018a). Degradacja gleby 
obejmuje wszystkie negatywne zmiany w wydajności ekosystemu do dostar-
czania produktów i usług, a podstawowymi jej formami są erozja (powodowana 
przez wiatr lub wodę), degradacja chemiczna (zanieczyszczenia i wyczerpanie 
składników odżywczych) i degradacja fizyczna (zagęszczanie gleby). 

Erozja jest zdefiniowana jako zużycie powierzchni Ziemi przez czynniki 
 fizyczne, takie jak opady deszczu, płynąca woda, wiatr, lód, zmiany temperatury, 
grawitacja lub inne czynniki naturalne i antropogeniczne, które ścierają, odry-
wają i usuwają glebę lub materiał geologiczny z jednego punktu na powierzchni 
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Ziemi i przenoszą gdzie indziej. Erozja odnosi się do przyspieszonej utraty gleby 
w wyniku działalności antropogenicznej, przekraczającej dopuszczalne poziomy 
naturalnego formowania gleby (Royston, Charles, 2009). Prowadzi to do spadku 
zawartości materii organicznej i składników pokarmowych, rozkładu struktury 
gleby, zmniejszenia dostępnej wody w glebie, co może skutkować zwiększonym 
ryzykiem powodzi i osunięć ziemi na sąsiednich obszarach. Erozja gleby silnie 
oddziałuje na środowisko i wiąże się z wysokimi kosztami ekonomicznymi, które 
należy ponieść w celu złagodzenia tych skutków. Zgodnie z ostatnimi badaniami 
przeprowadzonymi we Wspólnym Centrum Badawczym, szacuje się, że na oko-
ło 11,4% terytorium UE ma wpływ umiarkowana lub silna erozja gleby (ponad 
5 t/ha rocznie) (EU, 2018a). Kilka krajów na południu Europy wykazuje średnie 
wskaźniki erozji, które są znacznie wyższe niż średnia dla UE. Jednak należy pod-
kreślić, że kraje o niskim i średnim tempie erozji mogą mieć obszary, na których 
wskaźniki erozji są znacznie wyższe (i oczywiście odwrotnie). 

W UE jednym z głównych instrumentów politycznych służących promowaniu 
bardziej przyjaznego dla środowiska rolnictwa są rozwiązania wspólnej polityki 
rolnej (WPR) określane jak cross-compliance (EC, 2009a, 2009b). Zgodnie z tym 
mechanizmem, płatności w ramach wsparcia dla rolników były uwarunkowane 
przestrzeganiem norm środowiskowych, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa 
żywności. Doprowadziło to do określenia zasad dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska (ang. Good Agricultural and Environmental Conditions 
– GAEC), ustanowionych po raz pierwszy na mocy rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1782/2003 (EC, 2003b), a następnie rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 
(EC, 2009b). Wprowadzenie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środo-
wiska na gruntach rolnych państw członkowskich przyczyniło się do zmniejsze-
nia wskaźników erozji gleby. Zasady GAEC przyczyniły się do zmniejszenia ogól-
nej erozji gleby z 2,7 do 2,4 t/ha rocznie (spadek o 9,5%) w latach 2003–2010. 
Największy spadek erozji gleby spowodowany wdrożeniem zasad dobrej kultury 
rolnej zgodnej z zasadami GAEC dotyczył gruntów ornych (średnie zmniejszenie 
o 20,2%) (EU, 2018a).

Woda dobrej jakości jest niezbędna dla ludzi, a także w produkcji roślinnej 
i zwierzęcej. W pozostałych ogniwach łańcucha żywnościowego woda jest nie-
zbędna do działań takich jak przetwórstwo żywności oraz przygotowanie i usu-
wanie odpadów. Do produkcji żywności wykorzystuje się znaczne ilości wody. 
Jej zużycie określa się przez szacunek tzw. śladu wodnego (ang. water footprint – 
WF). Ślad wodny osoby, społeczności lub firmy określa się jako całkowitą objętość 
świeżej wody używanej do wytwarzania towarów i usług konsumowanych przez 
jednostkę lub społeczność, lub produkowanych przez przedsiębiorstwo. Zużycie 
produktów rolnych w dużej mierze określa globalny ślad wodny związany z kon-
sumpcją (92% całkowitego śladu wodnego). Zużycie produktów przemysłowych 
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i zużycie wody w gospodarstwach domowych wynosi odpowiednio 4,7 i 3,8%. 
Ślad wodny jest zróżnicowany przy różnych kategoriach produktów. Największy 
udział w globalnym śladzie wodnym (27%) ma zużycie zbóż, następnie mięsa 
(22%) i produktów mlecznych (7%). Współczynnik śladu wodnego konsumpcji 
w danym kraju zależy od tego, co i w jakiej wielkości jest konsumowane, a także od 
współczynników śladów wodnych zużywanych dóbr (Hoekstra, Mekonnen, 2012).

Na świecie występuje duże zróżnicowanie warunków hydrologicznych i sy-
stemów gospodarowania wodą. Zarządzanie zasobami wodnymi w rolnictwie 
obejmuje systemy produkcji rolnej uzależnione od opadów atmosferycznych oraz 
systemy wykorzystujące nawadnianie w celu zwiększenia produkcji roślinnej. 
Rolnictwo bazujące na opadach atmosferycznych zależy od tzw. zielonej wody, 
a gdy w produkcji roślinnej wykorzystuje się nawadnianie, wówczas rolnictwo jest 
zależne łącznie od „zielonej” i „niebieskiej” wody (Hoekstra i in., 2011). Nawad-
nianie jest coraz powszechniej wykorzystywaną metodą w produkcji roślinnej. 
Według danych FAO, w latach 1961–2009 areał gruntów nawadnianych zwiększył 
się ponaddwukrotnie – ze 139 do 301 mln ha, co oznacza, że na świecie co pią-
ty hektar użytkowanych gruntów jest nawadniany (FAO, 2011d). W krajach UE 
udział obszarów przystosowanych do nawadniania i nawadnianych (faktycznie 
nawadniane grunty) jest zróżnicowany. Największym odsetkiem takich gruntów 
charakteryzują się kraje Europy Południowej oraz Dania i Holandia (EC, 2018c).

Do zasobów wykorzystywanych w rolnictwie zalicza się także niezbędne 
w produkcji roślinnej i zwierzęcej substancje odżywcze, takie jak fosfor, potas, 
wapń i magnez. Terminy „minerały” i „składniki odżywcze” częściowo się pokrywa-
ją. Pojęcie minerałów jest powszechnie stosowane, podczas gdy termin „składniki 
odżywcze” jest bardziej powiązany z ich wykorzystaniem i funkcją w produkcji 
roślinnej. Ograniczona dostępność jednego lub więcej minerałów w glebie pro-
wadzi do obniżenia plonów lub zmniejszenia produkcji zwierzęcej. W przypadku 
niektórych składników odżywczych mogą również wystąpić niskie ich stężenia 
w żywności (np. jodu, selenu i cynku), co ma negatywne konsekwencje dla zdro-
wia ludzkiego. Gleby, w ujęciu globalnym, bardzo różnią się pod względem zawar-
tości naturalnych minerałów. W systemach o dużej intensywności produkcji źród-
łem minerałów są nawozy mineralne. Składniki mineralne są pobierane przez 
rośliny uprawne i następnie w formie paszy są wykorzystywane przez zwierzęta 
gospodarskie. Zwierzęta zazwyczaj przyswajają jedynie 10–30% dostarczonych 
w paszy minerałów, reszta zostaje przekształcona w postać obornika i gnojowi-
cy. Część minerałów w nawozach organicznych jest wykorzystywana ponownie, 
inna część jest tracona. Produkty roślinne i zwierzęce są transportowane z gospo-
darstwa i zwykle przechodzą kolejne etapy przetwarzania. Szczególnie w przy-
padku produkcji mięsnej duże ilości składników odżywczych są zatrzymywane 
w odpadach i kościach. Część minerałów trafia na składowiska odpadów lub do 
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rzek i mórz, często powodując ich zanieczyszczenie. Stosowanie nawozów w rol-
nictwie przyczynia się do utraty składników odżywczych, takich jak azot i fosfor, 
z gleb uprawnych do wód gruntowych i powierzchniowych. Z kolei emitowane 
gazy przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza i efektu cieplarnianego. Azo-
towe nawozy mineralne są produkowane przy użyciu dużej ilości energii (gazu), 
a zatem przyczyniają się również do emisji gazów cieplarnianych i wyczerpywa-
nia się paliw kopalnych. Niektóre zanieczyszczenia środowiska spowodowane 
produkcją fosforowych nawozów mineralnych są związane z zanieczyszczeniem 
skał fosforowych metalami ciężkimi (UNEP, 2016).

Całkowite zużycie nawozów azotowych w rolnictwie UE-28 wynosiło 
11,19 mln t (N) w 2016 roku i było mniejsze o 0,9 mln t niż w 2000 roku. Najniż-
szy poziom zużycia nawozów azotowych odnotowano w latach 2009–2010, gdy 
wykorzystywano ich około 10–10,3 mln t (EC, 2018c). W przeliczeniu na 1 ha 
użytków rolnych w 2015 roku średnio w UE zużycie nawozów azotowych wyno-
siło 74,4 kg, a fosforowych 7,4 kg (tab. 12).

W przypadku nawozów było to więcej o 10,4% niż w 2006 roku, z kolei zu-
życie nawozów fosforowych spadło w całej UE o prawie 15%. Należy podkreślić, 
iż w poszczególnych krajach Unii występuje znaczne zróżnicowanie zarówno 
wielkości zużycia nawozów mineralnych na 1 ha użytków rolnych, jak i kierunku 
zmian tego zużycia w czasie. W 2015 roku w 12 państwach członkowskich zużycie 
nawozów azotowych na 1 ha przekraczało średnią unijną, a w czterech krajach 
(Holandia, Czechy, Niemcy i Belgia) było większe niż 100 kg N na 1 ha użytków rol-
nych. W 19 krajach UE w 2015 roku zużycie nawozów azotowych było większe niż 
w 2006 roku. Największy wzrost odnotowano w Bułgarii, na Łotwie i w Austrii.

W tym kontekście warto zaznaczyć problem stosowania nawozów natural-
nych, które mogą pochodzić zarówno z materiału roślinnego, jak i zwierzęcego. 
Tylko taki rodzaj nawożenia przyczynia się do powstawania próchnicy, co wpły-
wa na polepszenie jakości gleb. Szczególnie nawozy pochodzenia zwierzęcego są 
uważane za cenne. Jak wskazuje Jadczyszyn (2013), nawozy naturalne, do których 
zalicza się m.in. obornik, gnojowicę i gnojówkę, są cennymi źródłami substancji 
organicznej i składników pokarmowych roślin. Umiejętne gospodarowanie nawo-
zami naturalnymi ma ważne znaczenie ze względów produkcyjnych i ekonomicz-
nych, przyczynia się bowiem do poprawy żyzności gleby i jej urodzajności, a przy 
tym pozwala zmniejszyć nawożenie mineralne (m.in. Jadczyszyn, 2013; Kopiński, 
Madej, 2006). Należy więc zwrócić uwagę, iż zmniejszenie pogłowia zwierząt 
w niektórych krajach czy regionach powoduje zmniejszenie zużycia nawozów na-
turalnych. Można prowadzić produkcję roślinną bez obornika czy gnojowicy, ale 
nie można gospodarować bez glebowej materii organicznej (próchnicy). Pewnym 
rozwiązaniem może być stosowanie nawozów zielonych i kompostów czy przy-
orywanie słomy.
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TABELA 12. Zużycie nawozów mineralnych w krajach UE w 2006 i 2015 roku

Kraj

Użytki 
rolne

(tys. ha)

Azot
(kg N/ha)

Fosfor
(kg P/ha)

Użytki 
rolne

(tys. ha)

Azot
(kg N/ha)

Fosfor
(kg P/ha)

Zmiana
2006 = 100

azot fosfor2006 2015

EU-28 160 506 67,4 8,7 152 691 74,4 7,4 110,4 85,1

Chorwacja 773 160,2 33,2 1 081 80,9 11,9 50,5 35,8

Holandia 1 840 146,9 10,8 1 787 137,1 2,1 93,3 19,4

Luksemburg 129 108,9 5,8 131 99,1 3,9 91,0 67,2

Niemcy 16 561 107,8 7,2 16 341 111,5 8 103,4 111,1

Belgia 1 373 102,5 7,1 1 321 108,7 2,6 106,0 36,6

Irlandia 3 373 102,3 11 3 541 93,5 10,3 91,4 93,6

Czechy 3 530 87,7 5,8 3 458 114,8 6,1 130,9 105,2

Grecja 2 599 80,8 13,8 3 073 60,2 7,2 74,5 52,2

Wielka 
Brytania 12 789 78,4 8 12 039 87,1 7,1 111,1 88,8

Cypr 145 77,9 13,8 115 65,4 6,9 84,0 50,0

Finlandia 2 025 73,2 8,5 1 998 71,8 5,5 98,1 64,7

Dania 2 657 72,2 5,3 2 578 79 5,6 109,4 105,7

Francja 30 043 72 8,6 26 813 82,4 7 114,4 81,4

Słowenia 427 71,2 13,1 413 68,6 10 96,3 76,3

Włochy 11 784 66,6 14,1 11 171 46,4 6,7 69,7 47,5

Polska 15 480 64,4 12,5 13 921 72,1 9,5 112,0 76,0

Malta 10 58,9 5,5 11 59 3 100,2 54,5

Węgry 5 023 57,5 6,5 4 561 78,6 7,8 136,7 120,0

Hiszpania 17 646 55 11,2 16 799 63,6 10,7 115,6 95,5

Szwecja 2 939 54,5 4,7 2 817 67,5 4,4 123,9 93,6

Słowacja 1 873 51,8 5 1 855 72,5 5,9 140,0 118,0

Litwa 2 688 45,4 6,3 2 903 57,4 6,8 126,4 107,9

Portugalia 2 156 40,5 10,4 2 098 57,7 9,2 142,5 88,5

Austria 2 766 35,2 5,3 2 247 55,8 5,8 158,5 109,4

Bułgaria 4 513 33,9 2,4 4 334 78,8 6,4 232,4 266,7

Łotwa 1 396 30,6 4,5 1 425 53,2 7,5 173,9 166,7

Estonia 858 26,4 4,1 953 37,6 3,9 142,4 95,1

Rumunia 13 111 19,2 3,1 12 907 27,7 4,5 144,3 145,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie (EU, 2017).
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Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe są kluczowymi zasobami 
naturalnymi dla pierwotnej produkcji żywności. Różnorodność biologiczna jest 
ogólnie definiowana jako zmienność zwierząt, roślin i mikroorganizmów na po-
ziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Różnorodność jest niezbęd-
na do utrzymania kluczowych funkcji ekosystemów, ich struktury i zachodzących 
w nich procesów. Usługi ekosystemowe definiowane są jako świadczenia, które 
ludzie uzyskują z ekosystemów. W milenijnej ocenie ekosystemów dokonano po-
działu usług ekosystemowych na cztery kategorie: 
1) usługi zaprowiantowania (takie jak dostarczanie żywności przez polowanie, 

rolnictwo lub rybołówstwo),
2) usługi regulacyjne (takie jak kontrola populacji szkodników),
3) usługi kulturalne (np. rekreacyjne),
4) usługi wsparcia (MA, 2005).

Definicja usług ekosystemowych wskazuje tylko na korzyści, które uzyskuje się 
z ekosystemów. Należy jednak pamiętać, że sama przyroda może powodować rów-
nież negatywne zjawiska dla upraw i produkcji zwierzęcej (np. plaga szarańczy). 
Produkcja żywności wpływa na różnorodność biologiczną i usługi ekosystemu na 
wiele sposobów. Usługi ekosystemowe są istotne nie tylko dla rolnictwa, ale również 
ważne dla całego systemu żywnościowego. Zależność od usług ekosystemowych 
wydaje się mieć największe znaczenie w tradycyjnych systemach żywnościowych. 
Wiele z tych systemów nadal opiera się na polowaniu i zbieraniu, natomiast goto-
wanie odbywa się przy wykorzystaniu drewna opałowego. W nowoczesnych syste-
mach żywnościowych wiele usług zostało zastąpionych przez zewnętrzne środki, 
takie jak pestycydy, nawozy mineralne i paliwa kopalne. Mimo to, rolnictwo jest 
uzależnione od wielu usług ekosystemu, takich jak: zapylanie, regulacja populacji 
szkodników i chorób, regulacja struktury gleby i rozkład pozostałości roślinnych. 

Szacuje się, że produkcja żywności odpowiada za znaczną część utraty zarów-
no lądowej, jak i wodnej różnorodności biologicznej. Utrata różnorodności biolo-
gicznej na lądzie jest związana z niewielką liczbą intensywnie eksploatowanych 
roślin uprawnych (np. wprowadzanie praktyk monokulturowych). Szacuje się, że 
w 2010 roku produkcja żywności była odpowiedzialna za około 60% całej utraty 
różnorodności biologicznej na Ziemi (UNEP, 2016).

W UE brak jest szczegółowych danych dotyczących pełnego stanu i tenden-
cji europejskiej różnorodności biologicznej oraz jej związku z funkcjonowaniem 
ekosystemów i długoterminowym świadczeniem usług. Niemniej jednak dostęp-
ne informacje na temat wybranych gatunków, siedlisk i ekosystemów w Europie 
wskazują na wiele negatywnych zjawisk. Dostępne dane dotyczące dyrektyw pta-
siej i siedliskowej wskazują, że nastąpiła znaczna utrata różnorodności biologicz-
nej. Zgodnie z dyrektywą siedliskową, ocena za lata 2007–2012 wykazuje, że je-
dynie 23% gatunków zwierząt i roślin oraz 16% siedlisk uznano za znajdujące się 
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w korzystnym stanie ochrony (EEA, 2018). Bardzo duży odsetek gatunków (60%) 
i siedlisk (77%) pozostaje w niekorzystnym stanie. Dane dotyczące trendów po-
pulacyjnych dla różnych grup gatunków wskazują zarówno na niekorzystne, jak 
i korzystne tendencje (EEA, 2018).

Ważnym aspektem bioróżnorodności są zasoby genetyczne. W końcu XX wie-
ku hodowle roślin i zwierząt zostały poddane komercjalizacji i obecnie są w dużej 
mierze prowadzone zarówno przez prywatne firmy, jak i państwowe instytuty 
badawcze. Jednak w krajach rozwijających się nadal jest bardzo ważny „niefor-
malny” sektor nasion. Celem hodowli jest zwiększenie wydajności i uzyskanie 
odpowiedniej jakości produktów, przy jednoczesnym minimalizowaniu wykorzy-
stania zasobów. Można to osiągnąć na wiele sposobów, m.in. wybierając wysoko-
wydajne odmiany roślin, zwiększając liczbę odmian odpornych na niektóre presje 
środowiskowe (zasolenie, ekstremalna temperatura i susza), zwiększając odpor-
ność roślin na wirusy i grzyby lub tolerancję na szkodniki. Z kolei przy chowie 
zwierząt gospodarskich ważne są np. takie aspekty, jak duże przyrosty dzienne 
i wysoka wydajność.

W hodowli roślin i zwierząt w ostatnich 50 latach poczyniono znaczne po-
stępy, rozpoczynając od wyboru roślin o pożądanych cechach. Sto lat temu ho-
dowla roślin opierała się na celowym zapylaniu. Ważnym etapem rozwoju było 
wprowadzenie nasion hybrydowych, wykorzystując zasadę heterozji. Oznacza 
to, że określona krzyżówka może przewyższyć pod względem wybranych cech 
oboje rodziców. Kukurydza była pierwszym gatunkiem, w którym heterozja była 
powszechnie wykorzystywana do produkcji hybryd. Wadą nasion hybrydowych, 
z punktu widzenia rolników, jest konieczność ich zakupu od dostawców na rynku 
nasiennym. Po 1950 roku w hodowli roślin wprowadzono nowe techniki, takie jak 
np. kultury tkanek roślinnych, w celu wytworzenia mutantów, a później rozwiąza-
nia i osiągnięcia inżynierii genetycznej (UNEP, 2016).

Zmiany wprowadzane w hodowli roślin i zwierząt stworzyły ryzyko zawężenia 
bazy genetycznej, czego skutkiem stała się większa podatność roślin i zwierząt na 
niektóre choroby lub szkodniki i ograniczona zdolność do rozwoju w zróżnicowa-
nych warunkach. W niektórych regionach importowane nasiona roślin uprawnych 
i rasy zwierząt zastąpiły lokalne, zmniejszając w ten sposób bioróżnorodność, ale 
często również zmniejszając odporność, którą charakteryzowały się lokalne rasy 
i odmiany, lepiej dostosowane do określonych warunków. W tradycyjnych syste-
mach żywnościowych rolnicy nadal w dużej mierze korzystają z własnych nasion 
lub zaopatrują się w nie z nieformalnych źródeł, natomiast w nowoczesnym sy-
stemie żywnościowym większość nasion pochodzi od firm komercyjnych.

Kolejną kwestią w systemach żywnościowych jest wykorzystanie paliw ko-
palnych. W UE udział sektora spożywczego w finalnym zużyciu energii w latach 
2014–2016 wynosił około 5%, w tym rolnictwa 2,3% (rys. 37). 
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RYSUNEK 37. Finalne zużycie energii w UE-28 w latach 2000–2016
Źródło: (EC, 2018c).

W przetwórstwie i dystrybucji żywności zużywa się najwięcej paliw kopal-
nych, co wiąże się z transportem, chłodzeniem, przetwarzaniem i przygotowywa-
niem żywności.

3.2.  NEGATYWNE EFEKTY ŚRODOWISKOWE SYSTEMU 
ŻYWNOŚCIOWEGO

System żywnościowy nie tylko wykorzystuje zasoby naturalne, ale może mieć ne-
gatywny wpływ na środowisko (rys. 38). Do głównych kierunków oddziaływania 
systemu żywnościowego na środowisko zalicza się: 
• wpływ na bioróżnorodność lądową i wodną, głównie ze względu na zmiany 

w użytkowaniu gruntów; 
• wpływ na jakość wody, powietrza i gleby, głównie związany ze stratami skład-

ników pokarmowych i stosowaniem pestycydów oraz innych środków (anty-
biotyki, inne leki weterynaryjne);

• emisję gazów cieplarnianych przyczyniającą się do zmiany klimatu (UNEP, 
2016). 
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Wszystkie rodzaje działalności gospodarczej prowadzone w systemie żyw-
nościowym mogą mieć wpływ na środowisko. Przykładowo: chemiczne środki 
ochrony roślin mają olbrzymie znaczenie w powiększaniu efektywności i jakości 
produkcji rolnej. Jednak nieracjonalne ich stosowanie wywiera negatywny wpływ 
na środowisko i człowieka, jest przyczyną wielu chorób oraz zatruć rolników 
i konsumentów produktów spożywczych (Makles, Domański, 2008). Podobnie 
jak w przypadku wielu innych rodzajów działalności człowieka, działania pro-
wadzone w ramach systemu żywnościowego skutkują wieloma – w dużej mierze 
niezamierzonymi – efektami środowiskowymi. Przykłady wpływu systemu żyw-
nościowego na środowisko naturalne przedstawiono w tabeli 13. 

Duże znaczenie ma wpływ działalności w ramach systemu żywnościowego 
na jakość wody. Zależy to od wielu aspektów działalności produkcyjnej, której 
efektem mogą być różne formy substancji zanieczyszczających wodę, takie jak: 
metale ciężkie, pestycydy, hormony, regulatory wzrostu roślin, pozostałości 
weterynaryjne, zanieczyszczenia bakteriologiczne i związki organiczne (z prze-
twarzania żywności i odpady żywnościowe). Również gleby mogą być zanie-
czyszczone przez działalność związaną z produkcją żywności, ale także przez 
inną działalność gospodarczą. Obornik zwierzęcy zawiera czasami stosunkowo 
wysokie stężenia miedzi i cynku, które są używane jako składniki odżywcze 
i czasami jako stymulatory wzrostu w produkcji zwierzęcej. Również w przypad-
ku jakości powietrza źródłem zanieczyszczeń są procesy związane z systemem 

RYSUNEK 38. Liniowy system żywnościowy i jego oddziaływanie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (FEEDBACK, 2018).

Środowisko

Zasoby (paliwa kopalne, ziemia, woda)

Produkcja
roślinna

Produkcja
zwierzęca

Przetwarzanie,
transport, handel

hurtowy i detaliczny
Żywność

Oddziaływanie
na środowisko
naturalne

Pozostałości, odpady i zanieczyszczenia środowiska
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TABELA 13. Przyczyny negatywnego wpływu działalności systemu żywnościowego na 
środowisko 

Wyszczegól-
nienie

Ogniwa system żywnościowego

Produkcja 
żywności

Przetwa-
rzanie i 

pakowanie 
żywności

Dystrybucja 
i sprzedaż 
detaliczna 
żywności

Spożycie Zarządzanie 
odpadami

Emisja GHG

Produkcja 
i stosowanie 

nawozów,
nawadnianie, 
uprawa roli,

zwierzęta 
gospodarskie, 

przekształcanie 
gruntów

Gotowanie, 
czyszczenie

Transport, 
łańcuch 

chłodniczy, 
ogrzewanie, 
oświetlenie

Gotowanie, 
żywienie, 

restauracje

Spalanie 
pozostałości, 
składowiska 

odpadów

Jakość
powietrza

Wypalanie lasów 
i pastwisk, emisje 

amoniaku
(głównie

od zwierząt 
gospodarskich), 

intensyfikacja 
produkcji

Zanieczysz-
czenia 

fabryczne

Transport 
(emisja 
spalin)

Dym 
z gotowania

Spalanie 
pozostałości 
i odpadów

Utrata
bioróżno-
rodności

Konwersja 
gruntów,

intensyfikacja 
produkcji,

fragmentacja 
siedlisk

Biomasa 
drzewna 
na papier 
i karton

–

Węgiel 
drzewny, 
drewno 
opałowe

Skażenie

Jakość gleb

Erozja, utrata 
składników 
odżywczych, 

zasolenie, 
zakwaszenie, 

spadek 
zawartości 

materii 
organicznej 

w glebie

Skażenie Skażenie – Skażenie

Jakość wody

Eutrofizacja, 
zanieczyszczenie 

pestycydami, 
sedymentacja 

osadów

Skażenie, 
śmieci

Emisje 
z żeglugi, 

degradacja 
wybrzeża

Detergenty

Skażenie, 
śmieci 

(tworzywa 
sztuczne)

Źródło: (UNEP, 2016).
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 żywnościowym.  Główne źródła zanieczyszczeń ze strony systemu żywnościowe-
go to emisja amoniaku (m.in. z obornika i nawozów) i pestycydy6.

Emisje gazów cieplarnianych (GHC) występują podczas wszystkich działań 
związanych z systemem żywnościowym, głównie w formie dwutlenku węgla 
(CO2), metanu (CH4) oraz podtlenku azotu (N2O). Na rysunku 39 przedstawiono 
wielkości emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w UE w latach 1996–2016. 
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RYSUNEK 39. Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa i jego udział w emisji ogółem 
Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c). 

Emisja gazów cieplarnianych z produkcji rolniczej jest zróżnicowana w zależ-
ności od kraju (rys. 40). Jest to związane m.in. z rodzajem prowadzonej produkcji 
i jej systemem. 

Najwyższym poziomem emisji GHC charakteryzowały się Francja, Niemcy 
i Wielka Brytania, a więc kraje o rolnictwie wysoko intensywnym. Polska również 
znalazła się w czołówce krajów o znacznym poziomie emisji. 

Ważne jest to, że w większości krajów poziom emisji GHC zmniejszył się 
w okresie dwudziestu lat (1996–2016). Jednak udział rolnictwa w ogólnej emisji 
GHC w wielu krajach w analizowanych latach zwiększył się, czyli uległ znaczne-
mu zmniejszeniu w sektorach pozarolniczych. Ze wszystkich działań realizowa-
nych w systemie żywnościowym produkcja rolna przyczynia się do około 80% 
całkowitej emisji GHC. Około 2/3 emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa można 
przypisać do produkcji zwierzęcej. W uprzemysłowionych i zurbanizowanych re-
gionach udział rolnictwa w ogólnej emisji systemu żywnościowego był mniejszy 
ze względu na większe znaczenie emisji gazów cieplarnianych z pozarolniczych 
sektorów (FAO, 2014a). Największe źródła emisji z pozarolniczych ogniw  systemu 

6 Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (data dostępu: 2018.08.30).
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żywnościowego to chłodzenie, następnie transport i pakowanie (Vermeulen i in., 
2012). Znaczną część bezpośredniej emisji GHG stanowią wycieki czynnika chło-
dzącego w systemach chłodniczych w handlu detalicznym oraz przygotowanie 
żywności w sektorze usług gastronomicznych (FAO, 2014a). 

Kompleksowa ocena wpływu systemu żywnościowego na środowisko jest 
bardzo złożona. Pomocna w tym zakresie może być metodyka wykorzystująca 
technikę oceny cyklu życia (ang. life cycle assessment – LCA). W metodyce LCA 
bierze się pod uwagę wpływ na środowisko systemów produkcji, użytkowania 
i usuwania produktów, łącząc je z przepływem substancji między tymi systemami 
a środowiskiem (McManus, Taylor, 2015). LCA jest jedną z kilku technik zarządza-
nia środowiskiem, która znajduje zastosowanie m.in. w badaniu aspektów śro-
dowiskowych i potencjalnych oddziaływań w całym okresie życia produktu czy 
procesu, tj. „od kołyski aż do grobu”, począwszy od wydobycia surowców, przez 
wytworzenie, dystrybucję, użycie i ponowne wykorzystanie (Lesiuk i in., 2012). 
Technika LCA umożliwia ocenę aspektów i wpływów środowiskowych, które wy-
nikają z poszczególnych etapów życia wyrobu, obejmujących: wydobycie i prze-
twarzanie surowców mineralnych, wytwarzanie (proces produkcji), dystrybucję, 
transport, użytkowanie, powtórne użycie, recykling, ostateczne unieszkodliwianie 
odpadów (Dijkman, 2018). Ocena cyklu życia może być traktowana jako narzędzie 
wspomagające przy podjęciu decyzji, która pomoże w wyborze najkorzystniejszej 
drogi projektowania nowych wyrobów czy technologii, jak i rozwoju już istnieją-
cych. Całość oceny cyklu życia odnosi się do modelowego systemu, który stanowią 
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RYSUNEK 40. Emisja GHC z rolnictwa w poszczególnych krajach UE
Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c). 



SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W WARUNKACH GOSPODARKI CYRKULARNEJ

118

połączone ze sobą procesy jednostkowe spełniające jedną lub kilka określonych 
funkcji. Procesy te stanowią zbiór, w którym następują przepływy materiałowo- 
energetyczne między procesami jednostkowymi (Lesiuk i in., 2012). 

W literaturze przedmiotu opisano różne próby ustalenia wszechstronnego 
wpływu na środowisko cyklu życia produktów żywnościowych (Foster i in., 2006; 
Notarnicola i in., 2017). Myślenie dotyczące cyklu życia jest coraz częściej po-
strzegane jako kluczowa koncepcja zapewniająca przejście w kierunku bardziej 
zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji. Ponieważ systemy produkcji 
żywności i wzorce konsumpcji należą do głównych czynników wpływających 
na środowisko, ważne jest, aby w miarę możliwości oceniać i ulepszać łańcuchy 
dostaw powiązane z żywnością (Notarnicola i in., 2017). Badania Foster i współ-
pracowników (2006) obejmowały szeroki zakres produktów żywnościowych, 
począwszy od produktów świeżych, przez przetworzone, produkty ekologiczne 
i konwencjonalne, produkty wytwarzane lokalnie i pochodzące z całego świa-
ta. Przegląd wykazał, że wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu 
(w tym działań konsumenckich i usuwania odpadów) był szczegółowo badany 
w przypadku bardzo niewielu podstawowych produktów spożywczych, a jeszcze 
mniej – przetworzonej żywności. Większość przeprowadzonych badań skupiała 
się na produkcji pierwotnej, a jedynie sporadycznie obejmowała przetwarzanie. 
Istnieje niewiele badań uwzględniających cały system żywnościowy (Foster i in., 
2006). Szczególnym obszarem zainteresowań był wpływ na środowisko różnych 
systemów produkcji żywności, w tym żywności ekologicznej i produkowanej tra-
dycyjnie. Stwierdzono, że oddziaływanie rolnictwa ekologicznego na środowi-
sko jest mniejsze niż produkcji prowadzonej systemem tradycyjnym (Foster i in., 
2006). Jednak niektórzy autorzy podają, że bardziej intensywne rolnictwo, które 
używa mniej ziemi, powoduje też mniejsze zanieczyszczenie, erozję i zużywa 
mniej wody. Większość systemów konwencjonalnych osiąga znacznie większą 
wydajność w porównaniu z systemami ekologicznymi. Dlatego, aby wyprodu-
kować taką samą ilość żywności, rolnictwo ekologiczne wykorzystuje większą 
powierzchnię ziemi. Wskazuje się, że intensywna działalność rolnicza sprawdzi 
się jako metoda ochrony przyrody wówczas, gdy będzie prowadzona tak, aby jak 
najmniej terenów przeznaczać pod produkcję rolniczą (Ritchie, 2017; Treu i in., 
2017). 

Kolejny problem dotyczy relacji między lokalnym i globalnym łańcuchem żyw-
nościowym. Wskazuje się, że lokalne systemy żywnościowe są korzystniejsze ze 
społecznego punktu widzenia. Podstawowym rodzajem korzyści jest związek po-
między wytwarzaną w nich żywnością a zdrowiem konsumentów (FAAN, 2010). 
Korzyści środowiskowe lokalnych systemów żywnościowych są związane także 
z ograniczeniem niekorzystnych skutków transportu żywności na duże odległości 
(Coley i in., 2009; Pretty, 2001).
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Oceniając wpływ systemu żywnościowego na środowisko, należy uwzględ-
nić oprócz żywności świeżej także żywność mrożoną i konserwowaną. Badania 
wskazują, że zużycie energii związane z chłodzeniem skutkuje większym nega-
tywnym wpływem na środowisko niż konsumpcja świeżych produktów (James, 
James, 2010; Zanoni, Zavanella, 2012). Należy ten problem podkreślić, gdyż nie 
jest to zagadnienie powszechnie znane. Dodatkowo dochodzi tu jeszcze prob-
lem marnotrawstwa żywności, jeśli nie jest ona odpowiednio przechowywana. 
Nie można zaprzeczyć, że chłodzenie żywności prowadzi do większego zużycia 
energii. Zagadnieniem związanym z wpływem systemu żywnościowego na śro-
dowisko jest także transport produktów spożywczych i ich konsumpcja. Istotny 
jest wpływ na środowisko zakupów dokonywanych przez konsumentów (np. do-
jazd do sklepów i centrów handlowych samochodem), przygotowania posiłków 
w domu oraz transportu w ramach samego systemu dystrybucji. Można również 
wskazywać na negatywne oddziaływanie lotnictwa na środowisko w przypadku 
produktów przewożonych drogą powietrzną, chociaż takie produkty stanowią 
niewielką część spożywanej żywności, ale obserwuje się tu trend wzrostowy, co 
będzie oznaczało wzrost emisji z transportu lotniczego. Efekty środowiskowe 
systemu żywnościowego dotyczą również opakowań. Rodzaj opakowań ma duże 
znaczenie w kontekście możliwości ich ponownego użycia czy też poddania re-
cyklingowi. Wymierne określenie zagrożeń związanych z opakowaniami wiąże 
się z lokalnymi praktykami w zakresie gospodarowania nimi (Konieczny i in., 
2013).

Reasumując, z punktu widzenia ochrony środowiska istnieje kilka głównych 
obszarów, takich jak wykorzystanie zasobów, odpady, energia czy różnego rodzaju 
zanieczyszczenia, w których łańcuch dostaw żywności ma duże znaczenie. Tech-
nologie, na których opiera się funkcjonowanie nowoczesnego łańcucha dostaw 
żywności, obejmują działania, które wywierają negatywny wpływ na środowisko 
naturalne (np. chłodzenie, transport, opakowania). Stosowanie takich technologii 
prowadzi do dużego zużycia zasobów naturalnych oraz do powstawania dużych 
ilości odpadów i emisji gazów cieplarnianych. Wszystkie te skutki z kolei mają 
bezpośredni wpływ na produkcję rolniczą. W tej sytuacji niezbędne stają się inno-
wacyjne rozwiązania w zakresie systemu żywnościowego, który będzie sprawnie 
funkcjonował, pozwalał na uzyskiwanie bezpiecznych produktów, zapewniał bez-
pieczeństwo żywnościowe i wymierne korzyści dla wszystkich jego uczestników. 
Jednocześnie powstanie możliwość ograniczenia wykorzystania zasobów czy 
ograniczenia zagrożeń środowiskowych. Zmiany muszą dotyczyć jednak nie tylko 
dostosowania w łańcuchach dostaw, ale również w systemach konsumpcji. W tym 
zakresie nowe wyzwania i możliwości stwarza koncepcja biogospodarki, która 
opiera się na wiedzy i innowacjach, jak również na tworzeniu nowych rynków 
w ramach łańcucha dostaw żywności, jak i poza nim. 



SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W WARUNKACH GOSPODARKI CYRKULARNEJ

120

3.3.  OCENA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SEKTOREM ŻYWNOŚCIOWYM 
I ŚRODOWISKIEM W KRAJACH UE

Prowadzono liczne badania dotyczące związku między wzrostem gospodarczym 
a problemami środowiskowymi. Jednym z nich było wykorzystanie krzywej Ku-
znetsa w analizie zależności między wzrostem gospodarczym a emisją zanie-
czyszczeń. W połowie lat 50. XX wieku amerykański ekonomista Simon Kuznets 
opisał zależność pomiędzy zamożnością a nierównością dochodową. Wskazywał, 
iż wraz ze wzrostem zamożności nierówność dochodowa rośnie, a po przekro-
czeniu pewnego poziomu zaczyna spadać (krzywa dzwonowa) (Kuznets, 1955). 
Wykorzystując taką relację, przełożono ją na zależność między degradacją śro-
dowiska a wzrostem gospodarczym (środowiskowa krzywa Kuznetsa). Krzywa 
wskazuje wtedy na związek między zanieczyszczeniem środowiska a gospodar-
czym rozwojem kraju (mierzonym PKB/osobę) (rys. 41). W początkowym okresie 
PKB wzrasta, co powoduje zwiększanie presji gospodarki na środowisko, ale po 
osiągnięciu pewnego poziomu dobrobytu emisja zanieczyszczeń (np. SO2) zaczy-
na maleć i jakość środowiska ulega poprawie, przy czym duży wpływ na tę relację 
ma podejmowanie działań ochronnych (Nowak-Far, 2014; Żylicz, 2004).

Jak wskazuje Żylicz, wzrost gospodarczy powoduje negatywne skutki dla śro-
dowiska tylko do pewnego poziomu zamożności społeczeństwa. Po osiągnięciu 
tego poziomu presja na środowisko ulega złagodzeniu, co powoduje poprawę 

RYSUNEK 41. Zależność między PKB na osobę a emisją zanieczyszczeń (DEF – krzywa 
deforestacji)
Źródło: (Żylicz, 2004). 
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stanu środowiska. Czyli zależność między zamożnością społeczeństwa a presją 
na środowisko jest najpierw zgodna, a następnie odwrotna (Żylicz, 2004). Począt-
kowo, tak jak to obserwujemy w krajach rozwijających się, dominuje zaspoka-
janie elementarnych potrzeb społecznych. Cały system gospodarczy jest wtedy 
ukierunkowany na wzrost produkcji i konsumpcji. Oznacza to wykorzystywanie 
coraz większej ilości zasobów i jednocześnie wzrost wytwarzania odpadów, które 
mają negatywne skutki dla środowiska. 

Badania empiryczne w tym zakresie, jak dowodzi Jankowska (2016), w dużej 
mierze potwierdzają tego typu zależność w wielu obszarach działalności gospo-
darczej. Badania takie były prowadzone zarówno w kontekście oceny zależności 
między wzrostem gospodarczym a stanem środowiska, jak i odwrotnej relacji, 
a więc wpływu stanu środowiska na tempo wzrostu gospodarczego. Przykładem 
takich analiz była ocena skutków wzrostu gospodarczego i jego wpływu na środo-
wisko w USA (Bartz, Kelly, 2008) czy w Korei (Baek, Kim, 2013), gdzie stwierdzo-
no, że wzrost gospodarczy w pozytywny sposób oddziałuje na środowisko. 

Związek między wzrostem gospodarczym, handlem międzynarodowym 
i jakością środowiska przeanalizowali Kleemann i Abdulai (2013), rozważając 
zależności, które prezentuje krzywa Kuznetsa w zakresie ochrony środowiska, 
korzystając z danych panelowych, od 1990 do 2003 roku, dla 90 krajów rozwi-
niętych i rozwijających się. Wyniki potwierdzają, że zależność między wzrostem 
gospodarczym, handlem międzynarodowym i jakością środowiska zależy od po-
ziomu dochodów i lokalizacji geograficznej. Pozytywny wpływ wzrostu gospodar-
czego na środowisko wynikał głównie z poprawy standardów środowiskowych 
w przemyśle i lepszych rozwiązań w zakresie efektywnego wykorzystania energii. 
Również Aşıcı (2013) wykazał, że istnieje pozytywny związek między dochodami 
a presją na środowisko. Z badań wynika, iż związek ten nie jest liniowy. Dodatkowo 
był on znacznie silniejszy w krajach o średnich dochodach niż w krajach o niskich 
i wysokich dochodach. Wyniki badań Aşıcı potwierdzają, że następuje zmniej-
szenie degradacji środowiska po osiągnięciu pewnego poziomu rozwoju. Analizy 
wpływu wzrostu gospodarczego na środowisko odnosiły się również do europej-
skiej gospodarki (m.in. Antczak, 2013; Piłatowska i in., 2014; Jankowska, 2016).

Przeprowadzano także badania relacji odwrotnej. Barman i Gupta (2010) 
zbudowali model analizujący związek między wzrostem gospodarczym, wy-
datkami publicznymi a skutkami obciążenia środowiska. Van Ewijk i van Wijn-
bergen (1995) badali zależności między strategiami redukcji zanieczyszczeń 
i wzrostem gospodarczym, biorąc pod uwagę model teorii endogenicznego 
wzrostu. Stwierdzili, że zanieczyszczenie środowiska miało negatywny wpływ 
na produktywność. Przykładowo zanieczyszczenie powietrza powoduje choroby 
układu oddechowego, co przyczynia się do konieczności wzrostu nakładów na 
ochronę zdrowia. Zmienne środowiskowe wykorzystywane przez innych badaczy
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i wskazywane w literaturze przedmiotu odnosiły się m.in. do jakości wody, wydat-
ków na środowisko (Costantini, Monni, 2008), zebranych odpadów komunalnych 
ogółem (Yanqing, Mingsheng, 2012), udziału odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie (Aşıcı, 2013), sprzedaży paliw płynnych i gazowych (jako wskaźnik 
emisji gazów) (Bartz, Kelly, 2008; Costantini, Monni, 2008). 

Przy nalizie sektora żywnościowego w krajach UE ważne jest również okre-
ślenie znaczenia wpływu czynników środowiskowych na wzrost produkcji. W tym 
celu zbudowano model oparty na prawie Verdoorna, w którym stopa wzrostu 
produktywności zależy od stopy wzrostu produkcji oraz inwestycji, a także wy-
branych zmiennych charakteryzujących uwarunkowania środowiskowe. Estyma-
cję modelu przeprowadzono zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale 2. 
Do analizy badanego zjawiska wykorzystano model następującej postaci:

 T
it it itY X u  dla i = 1, …, N; t = 1, …, T (2)

gdzie:
i, t – indeksy oznaczające odpowiednio jednostkę badania i czas,
Yit – zmienna objaśniana (endogeniczna),
Xit – wektor obserwacji na zmiennych objaśniających (egzogenicznych)
α, β – parametry strukturalne modelu,
μit –  łączny błąd losowy, gdzie:
   uit = μi + vit, składający się z czysto losowej części vit oraz efektu indywi-

dualnego μi odnoszącego się do konkretnej i-tej jednostki panelu (Baltagi, 
2005; Kufel, 2007).

Wykorzystując dane Eurostatu odnoszące się do sektora żywnościowego na 
poziomie krajów UE 28 za lata 2008–2016, przeprowadzono analizę głównych 
ogniw łańcucha żywnościowego, tj. przemysłu spożywczego, produkcji napojów, 
handlu hurtowego (handel hurtowy surowcami rolniczymi i handel hurtowy arty-
kułami żywnościowymi) i detalicznego (handel detaliczny niewyspecjalizowany 
z przewagą żywności i handel detaliczny wyspecjalizowany) oraz usług gastro-
nomicznych. Określono zależności między tempem wzrostu tych sektorów (mie-
rzonym stopą wzrostu wartości dodanej na jednego zatrudnionego) a różnymi 
czynnikami środowiskowymi. Uwzględniając kryteria merytoryczne przyjęto, iż 
tempo wzrostu produktywności pracy (Y) zależy od następujących zmiennych: 
X1 – stopy wzrostu wartości dodanej brutto, X2 – stopy wzrostu inwestycji brutto 
w dobra materialne, X3 – stopy wzrostu inwestycji w sprzęt i instalacje do kon-
troli zanieczyszczeń, X4 – stopy wzrostu zużycia wody, X5 – stopy wzrostu zuży-
cia paliw płynnych ogółem, X6 – stopy wzrostu zużycia paliw gazowych ogółem,
X7 – stopy wzrostu emisji gazów cieplarnianych, X8 – stopy wzrostu wytworzo-
nych odpadów.
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W tabeli 14 przedstawiono wyniki estymacji modelu wzrostu produktywności 
w wybranych sektorach przetwórstwa, handlu i usług żywnościowych. Opis staty-
styczny zmiennych przyjętych w modelu zamieszczono w tabeli 3 w Aneksie. 

Estymacja parametrów równania Verdoorna dla poszczególnych rodzajów 
działalności została wykonana przy założeniu stałych i zmiennych efektów meto-
dą najmniejszych kwadratów. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 14 
można stwierdzić, że w całym sektorze przemysłu spożywczego wzrost produk-
tywności pracy zależał od takich predyktorów, jak: stopa wzrostu wartości doda-
nej brutto, stopa wzrostu nakładów inwestycyjnych, stopa wzrostu zużycia paliw 
płynnych oraz gazowych, a także stopa wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. 
Przy czym w przypadku zużycia paliw (zarówno płynnych, jak i gazowych) oraz 
stopy wzrostu ilości wytworzonych odpadów zależność była ujemna. Pozostałe 
predyktory okazały się nieistotne statystycznie. Ponieważ efekty stałe, jak i loso-
we nie mają wpływu na zmienną objaśnianą (wyniki testów F (Fe_OLS) dla efek-
tów stałych oraz losowych okazały się nieistotne statystycznie), dlatego współ-
czynniki te zostały wyznaczone metodą najmniejszych kwadratów (OLS). Stopień 
wyjaśnienia modelu wzrostu produktywności pracy wynosił 69,3% (R2 = 0,693).

Model opisujący sektor napojów wyjaśnił w 60,8% stopę wzrostu produktyw-
ności pracy przy wykorzystaniu analizowanych zmiennych. Statystycznie istotny-
mi zmiennymi wpływającymi na produktywność pracy w produkcji napojów były 
stopa wzrostu wartości dodanej (X1) oraz stopa wzrostu ilości wytworzonych 
odpadów (X8), przy czym zmienna X8 miała negatywny wpływ na poziom produk-
tywności pracy (współczynnik równy –0,354). Pozostałe predyktory okazały się 
nieistotne statystycznie. 

Drugą grupę analizowanych rodzajów działalności łańcucha żywnościowe-
go stanowiły ogniwa dystrybucyjne, funkcjonujące na szczeblu hurtu i detalu. 
W przypadku handlu hurtowego surowcami rolnymi statystycznie istotne okazały 
się tylko dwie zmienne: stopa wzrostu zużycia paliw gazowych (ujemny wpływ) 
oraz stopa wzrostu generowanych odpadów. Współczynnik Verdoorna był istotny 
statystycznie i bardzo wysoki (powyżej 1,3). Model dla handlu hurtowego arty-
kułami żywnościowymi okazał się również istotny statystycznie. Wynika z nie-
go, że na zmianę stopy wzrostu produktywności pracy w tym ogniwie łańcucha 
żywnościowego wpływały takie zmienne niezależne jak: stopa wzrostu wartości 
dodanej brutt, stopa wzrostu nakładów inwestycyjnych oraz stopa wzrostu ilości 
wytwarzanych odpadów. 

Wzrost handlu detalicznego w latach 2008–2015 był determinowany stopą 
wzrostu sprzedaży (zarówno w handlu wyspecjalizowanym, jak i w handlu nie-
wyspecjalizowanym z przewagą żywności). Podobnie było w działalności gastro-
nomicznej, gdzie również istotną okazała się stopa wzrostu sprzedaży detalicznej. 
Dodatkowy czynnik stanowiła stopa wzrostu nakładów inwestycyjnych.  
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Reasumując, należy zauważyć, że współczynniki Verdoorna w badanych ro-
dzajach działalności były statystycznie istotne, a większość przekraczała poziom 
0,8. Największe wartości współczynnik ten przyjął dla handlu hurtowego, a na-
stępnie dla przemysłu spożywczego i handlu detalicznego. Wskazuje to, że w tych 
rodzajach działalności osiągano największe korzyści skali, wynikające ze wzrostu 
produkcji. Najniższymi wskaźnikami charakteryzowały się natomiast działalność 
gastronomiczna i wyspecjalizowany handel detaliczny artykułami żywnościo-
wymi. W tych rodzajach działalności również zidentyfikowano rosnące korzyści 
skali, ale w mniejszym stopniu.

Spośród innych zmiennych w modelu Verdoorna statystyczne istotne były 
nakłady inwestycyjne (w handlu hurtowym artykułami żywnościowymi i dzia-
łalności gastronomicznej). Wzrost ilości wytwarzanych odpadów w gospodarce 
oddziaływał na stopę wzrostu w przemyśle spożywczym i produkcji napojów, 
a także w handlu hurtowym, przy czym kierunek tej zależności był zróżnico-
wany między działalnością produkcyjną i dystrybucyjną. Stopa wzrostu zużycia 
paliw (płynnych i gazowych) w gospodarce negatywnie oddziaływała na tempo 
wzrostu w przemyśle spożywczym oraz handlu hurtowym surowcami rolnymi. 
W przypadku pozostałych zmiennych uwzględnionych w badaniu, takich jak zu-
życie wody, emisja gazów cieplarnianych, a także wielkość nakładów inwestycyj-
nych związanych z ochroną środowiska, nie potwierdzono statystycznie istotne-
go związku z tempem wzrostu analizowanych rodzajów działalności w sektorze 
żywnościowym. 

Przeprowadzona analiza potwierdza zależność Verdoorna w podstawowych 
rodzajach działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej, realizowanych w sektorze 
żywnościowym w krajach UE. Biorąc pod uwagę poziom wskaźnika Verdoorna 
i znaczenie zmiennych charakteryzujących uwarunkowania środowiskowe, należy 
podkreślić, że zidentyfikowano również pewien wpływ na produktywność w sek-
torze żywnościowym czynników środowiskowych. Wyniki uzyskane za pomocą 
oszacowań pokazują, że pierwotna zależność Verdoorna pozwala w znacznym 
stopniu wyjaśnić zmiany wskaźnika wzrostu wydajności w sektorze spożywczym 
w UE. Z drugiej strony, zmienne dodane do równania Verdoona, uwzględniające 
czynniki środowiskowe, były statystyczne istotne w bardzo niewielu przypad-
kach, co oznacza, że trudno jest jednoznacznie potwierdzić wpływ warunków 
środowiskowych na wzrost gospodarczy w sektorze produkcji i dystrybucji żyw-
ności. Z tego względu dalszej pogłębionej analizy wymaga zrozumienie, dlaczego 
w niektórych branżach zmienne okazały się statystycznie istotne, a w innych nie. 
Być może konieczne jest uwzględnienie jeszcze innych, bardziej szczegółowych 
zmiennych związanych z aspektami środowiskowymi. Dotychczas dostępne dane 
nie pozwalają na takie badania. 
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TENDENCJE W KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI 
W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA 

ŻYWNOŚCIOWEGO

4.1.  DETERMINANTY POPYTU NA PRODUKTY ROLNE 
I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Żywność należy do grupy produktów, które muszą być obecne w konsumpcji 
człowieka i nie ma ich substytutów. W hierarchii potrzeb, bez względu na poziom 
dochodów, zawsze ma podstawowe znaczenie. Potrzeby żywnościowe należą do 
podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka i są najważniejsze dla każdej 
jednostki. Ich zaspokojenie warunkuje dopiero rozwój potrzeb wyższego rzędu. 
Żywność spożywana w gospodarstwach domowych może pochodzić z różnych 
źródeł. Może być wytworzona we własnym gospodarstwie rolnym lub wypro-
dukowana we własnym ogródku przydomowym. Ta część spożywanej żywności 
określana jest w publikacjach naukowych i statystykach publicznych jako spożycie 
naturalne lub samozaopatrzenie. Ma ona ważne znaczenie, szczególnie w gospo-
darstwach domowych rolników (Stanisławska i in., 2014; Kołodziejczak, 2017). 
Jednak wraz z rozwojem cywilizacyjnym i specjalizacją produkcji rolniczej taka 
żywność traci na znaczeniu na rzecz zaopatrzenia na rynku (spożycie rynkowe). 
Spożycie rynkowe jest finansowane z dochodów osobistych gospodarstw domo-
wych. Obok tych dwóch form konsumpcji żywności występuje w praktyce jeszcze 
jedna forma, określana jako spożycie zbiorowe lub społeczne (Bywalec, 2010). 
Ten rodzaj konsumpcji jest finansowany lub współfinansowany przez państwo, 
jednostki samorządu terytorialnego lub różnego rodzaju organizacje społeczne. 

Popyt na pojedynczy produkt rolno-żywnościowy wynika z jego ceny, ceny 
innych produktów znajdujących się w obszarze zainteresowań reprezentatywne-
go gospodarstwa domowego, jego dochodu oraz struktury potrzeb i preferencji. 

4
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W przypadku natomiast popytu zagregowanego czynnikami determinującymi są 
tempo zmian ludności oraz PKB i urbanizacji (Kulawik, 2015). 

Konsumenci są na rynku żywności suwerennymi podmiotami, sami kształtują 
poziom i strukturę popytu na artykuły spożywcze i usługi żywnościowe. Popyt jest 
wynikiem odczuwanych potrzeb, możliwości finansowych, wzorców konsumpcji 
i stylu życia. Wzorce konsumpcji ukształtowały się w ciągu stuleci i są determi-
nowane przez czynniki ekonomiczne, postęp technologiczny, sytuację polityczną, 
kwestie środowiskowe oraz uwarunkowania społeczne i kulturowe (UNEP, 2016). 
Ważnymi uwarunkowaniami popytu na żywność są głównie czynniki ekonomicz-
ne, w tym ceny i dochody, które warunkują dostępność ekonomiczną żywności 
(Gulbicka, Kwasek, 2006). Podstawowa prawidłowość, obserwowana w miarę 
zwiększania się dochodów konsumentów, polega na zmniejszaniu się udziału wy-
datków na żywność w wydatkach ogółem gospodarstw domowych. Przykład kra-
jów UE potwierdza tę ogólną prawidłowość. W latach 1995–2016 dynamika wy-
datków żywnościowych była znacznie niższa niż wydatków ogółem gospodarstw 
domowych. Sytuacja kryzysu gospodarczego i żywnościowego w końcu pierwszej 
dekady XXI wieku miała również swój efekt w postaci zwiększenia udziału wydat-
ków żywnościowych mieszkańców UE (rys. 42). 
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Jednym z najważniejszych uwarunkowań determinujących globalne zapo-
trzebowanie na żywność jest wielkość i struktura populacji. Liczba ludności na 
świecie zwiększyła się od 1950 roku trzykrotnie – z około 2,5 mld do 7,4 mld 
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w 2017 roku. Szacunki ONZ przewidują, że globalna populacja świata zwiększy 
się do 8,55 mld w 2030 roku i 9,77 mld w 2050 roku (UN, 2017).

Należy podkreślić, iż istnieją na świecie znaczne różnice regionalne w roz-
mieszczeniu ludności i kierunkach jej zmian. Udział krajów rozwiniętych w glo-
balnej populacji wynosi 16%, pozostała część ludności zamieszkuje regiony 
określane jako rozwijające się. Największą dynamikę zamian liczby ludności ob-
serwuje się Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Populacja Ameryki Północnej po-
dwoiła się, podczas gdy w Europie wzrosła tylko o 30% w okresie 1950–2018. 
Dane ONZ wskazują ponadto na zmianę struktury populacji na świecie, w tym na 
postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Przybywa ludzi starszych, a ma-
leje udział dzieci i osób młodych, w wieku produkcyjnym, w strukturze ludności. 
Zmiana struktury wiekowej społeczeństwa jest obserwowana na całym świecie, 
chociaż dynamika tego procesu jest zróżnicowana regionalnie. W krajach rozwi-
niętych od wielu lat obserwuje się spadek liczby narodzin, co powoduje, że nie 
następuje prosta zastępowalność pokoleń. W Europie liczba nastolatków (poni-
żej 15. roku życia) jest mniejsza od liczby sześćdziesięciolatków. Przewiduje się, 
że sytuacja taka wystąpi również w Ameryce Północnej, a w 2050 roku problem 
dotknie również w Azji. Drugą ważną tendencją dotyczącą zmian w populacji, 
wpływającą na rozmiary zapotrzebowania na żywność i funkcjonowanie całego 
systemu dostaw artykułów spożywczych, są procesy urbanizacji. W skali global-
nej coraz więcej ludzi mieszka w miastach. Liczba ludności miejskiej na świecie 
wzrosła od 1950 roku z 751 mln do 4,2 mld w 2017 roku. W 2018 roku 55% 
ludności świata zamieszkiwało w miastach, dla porównania w 1950 roku było 
to zaledwie 30%. W 2018 roku regiony najbardziej zurbanizowane obejmowały 
Amerykę Północną (82% ludności zamieszkującej obszary miejskie), Amerykę 
Łacińską i Karaiby (81%) oraz Europę (74%). Poziom urbanizacji w Azji wynosił 
około 50%. Jedynie w Afryce większość stanowiła ludność wiejska. Prognozy ONZ 
przewidują, że do 2050 roku 68% światowej populacji będą stanowić mieszkańcy 
miast (UN, 2017).

4.2.  GLOBALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA SUROWCE ROLNICZE 
I ŻYWNOŚĆ

Zmiany w wielkości populacji i strukturze ludności wywołują skutki w zakresie 
zapotrzebowania na rolnicze surowce żywnościowe. Ważne w tym kontekście są 
dane dotyczące tendencji w zakresie konsumpcji podstawowych artykułów rol-
nych na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Uwzględnia się przy tym 
przede wszystkim ziarno zbóż oraz spożycie produktów mięsnych i  artykułów 
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mleczarskich. Z danych OECD-FAO za okres 2000-2017 wynika występująca 
w skali globalnej stagnacja w spożyciu ziarna zbóż (w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca) i tendencje wzrostowe w przypadku takich produktów, jak produkty 
mleczarskie i mięso, szczególnie drobiowe (rys. 43).
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Na świecie występują duże kontrasty w zakresie spożycia żywności i wzorców 
konsumpcji. Różnice te wynikają z przyczyn kulturowych, ekonomicznych, biofi-
zycznych i społecznych. W Europie i w Ameryce Północnej dominującym zbożem 
w konsumpcji jest pszenica, natomiast w Azji ryż i pszenica. W Afryce i Ameryce 
Łacińskiej ważną rolę odgrywa również kukurydza. Podobne zróżnicowanie można 
zaobserwować w zakresie spożycia mięsa. Konsumpcja mięsa drobiowego wzrosła 
szczególnie w krajach Ameryki Łacińskiej. W UE najwyższym poziomem spożycia 
charakteryzowała się wieprzowina. W USA i w Kanadzie najczęściej spożywanymi 
rodzajami mięsa są drób i w mniejszym stopniu wołowina (OECD-FAO, 2018b).

W wyniku tych zmian w popycie na żywność w nadchodzącej dekadzie spo-
dziewany jest wolniejszy wzrost globalnego popytu na towary rolne. W przypad-
ku zbóż, mięsa, ryb i oleju roślinnego stopy wzrostu były o połowę mniejsze niż 
w poprzedniej dekadzie. Spowolnienie jest szczególnie wyraźne w przypadku 
oleju roślinnego, na który popyt w ostatniej dekadzie był największy, co było 
wynik polityki dotyczącej biopaliw. Pomimo spowolnienia, popyt na olej roślinny 
pozostaje jednym z najszybciej rosnących wraz z popytem na świeże produkty 
mleczarskie i cukier. Przedstawione dane dotyczące jednostkowego spożycia 
wskazują na stagnację zapotrzebowania na wiele artykułów spożywczych na po-
ziomie globalnym. Występuje to nie tylko w przypadku podstawowych artyku-
łów rolnych, takich jak zboża, dla których w wielu krajach poziomy konsumpcji 
są zbliżone do poziomu nasycenia, ale także dla mięsa. W niektórych regionach 
o niskich dochodach (np. w Afryce), które mają obecnie niski wskaźnik spożycia 
mięsa na osobę, ten poziom nie powinien znacząco wzrosnąć ze względu na ogra-
niczenia dochodowe. Niektóre gospodarki, w szczególności Chiny, już przeszły 
na stosunkowo duże spożycie mięsa w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W Indiach, 
gdzie następuje wzrost dochodów, preferencje żywieniowe przesuwają się w kie-
runku zwiększonego zapotrzebowania na wyroby mleczarskie, jako preferowane 
źródło białka zwierzęcego, a nie na mięso (OECD-FAO, 2018a).

4.3.  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE JAKO GŁÓWNE 
WYZWANIE SPOŁECZNE W XXI WIEKU 

Zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego stało się jednym z kluczowych 
wyzwań społecznych XXI wieku (Charles i in., 2010). Bezpieczeństwo żywno-
ściowe zostało określone jako główne wyzwanie społeczeństwa, m.in. uwagi na 
znaczący wzrost światowej populacji i kryzys żywnościowy w latach 2008 i 2011, 
którego skutkiem był wzrost cen artykułów spożywczych na rynkach między-
narodowych. Rolnictwo, gospodarka rybacka i łowiectwo przez całe  tysiąclecia 
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odpowiadały w systemie gospodarczym i społecznym za zapewnienie odpo-
wiedniej ilości i jakości żywności, która jest niezbędna do zapewnienia egzy-
stencji ludzkiej populacji. Wyżywienie ludności jest podstawowym problemem 
w wymiarze gospodarczym, politycznym i społecznym. Na szczeblu unijnym do 
bezpieczeństwa żywnościowego odwołano się określając cele wspólnej polityki 
rolnej do 2020 roku. Zwrócono w nich uwagę, że głównym zadaniem rolnictwa 
jest dostarczanie żywności. Biorąc pod uwagę to, że w przyszłości globalny po-
pyt na żywność będzie wzrastał, rolnictwo i cały system żywnościowy powin-
ny być w stanie przyczynić się do zaspokojenia tego popytu. Dlatego kluczowe 
jest zachowanie i poprawa zdolności produkcyjnej rolnictwa unijnego, przy 
jednoczesnym respektowaniu zobowiązań UE wynikających z międzynarodo-
wych porozumień handlowych oraz spójności polityki na rzecz rozwoju. W tym 
kontekście silny sektor rolniczy jest niezbędny dla istnienia konkurencyjnego 
przemysłu spożywczego, którego zadaniem jest dostarczanie szerokiego asor-
tymentu produktów żywnościowych (EC, 2010). Bezpieczeństwo żywnościowe 
jako możliwość zapewnienia żywności każdemu człowiekowi jest stanem pożą-
danym od wielu lat, bez względu na ustrój polityczny i warunki społeczno-go-
spodarcze. Można go rozpatrywać na różnych płaszczyznach: międzynarodowej, 
krajowej i pojedynczego gospodarstwa domowego (Małysz, 2009). W wymiarze 
międzynarodowym zagadnienie to przede wszystkim postrzegane jest w kon-
tekście walki z głodem. Prawo do żywności jest elementem prawa człowieka 
do życia, do wyżywienia i godności ludzkiej (UN, 1948). Podejście do bezpie-
czeństwa żywnościowego w ostatnich dekadach zmieniało się kilkakrotnie, lecz 
początek tej koncepcji stanowiła deklaracja podjęta w 1974 roku na Światowej 
Konferencji Żywnościowej FAO, która zdefiniowała to pojęcie jako dostępność 
w każdym czasie, w skali całego świata, podstawowych artykułów żywnościo-
wych, niezbędnych do zaspokojenia popytu i ograniczenia zmienności cen. Po-
jęcie to zostało rozwinięte przez The Rome Declaration on World Food Security, 
która wskazywała na potrzebę wyeliminowania niezrównoważonych wzorców 
konsumpcji i produkcji żywności (WFS, 1996). Bezpieczeństwo żywnościowe 
istnieje wtedy, gdy ludzie przez cały czas mają fizyczny, społeczny i ekonomicz-
ny dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznego i pożywnego jedzenia, które 
pozwala zaspokoić ich potrzeby i umożliwia aktywne, zdrowe życie (Ericksen, 
i in., 2009). 

W literaturze można znaleźć wiele opracowań, które koncentrują się na tym 
problemie w krajach nisko i wysoko rozwiniętych (Gulbicka, 2009a; Kraciuk, 
2018; Mikuła, 2012). Kryzys ekonomiczny i finansowy końca pierwszej dekady 
XXI wieku zwrócił uwagę na problem bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko 
w krajach słabo i średnio rozwiniętych, ale także w wysoko rozwiniętych (Soler, 
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2016). Podstawowym objawem kryzysu był wzrost światowych cen żywności, 
który miał największe skutki w krajach rozwijających się, charakteryzujących 
się wysokim udziałem wydatków na żywność w całkowitych wydatkach kon-
sumpcyjnych. Jednak problem ten zaczął przykuwać uwagę publiczną również 
w krajach bogatych, w których przy rosnącej licznie osób niedożywionych 
znaczna ilość żywności jest marnowana (Kraciuk, 2015). 

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego związane jest z równoczes-
nym spełnieniem trzech warunków: dostępności, dostępu i wykorzystania 
(Ingram, 2011; Obiedzińska, 2017). Wszystkie te trzy elementy muszą być po-
nadto stabilne w czasie (rys. 44). Dostępność fizyczna żywności odnosi się do 
ilości, rodzaju i jakość żywności, którą konsumenci mają do swojej dyspozycji. 
Jest ona wynikiem krajowej produkcji rolniczej, importu oraz funkcjonowania 
systemu rezerw i zapasów żywnościowych. Drugą cechą bezpieczeństwa żyw-
nościowego jest dostęp do żywności, określony przez zdolność konsumentów 
do pozyskania odpowiedniego rodzaju, jakości i ilości żywności niezbędnej do 
zaspokojenia potrzeb. Dostęp jest zapewniony, gdy wszystkie osoby bądź go-
spodarstwa domowe dysponują wystarczającymi środkami, m.in. finansowymi, 
aby pozyskać odpowiednią ilość żywności do stosowania zbilansowanej diety. 
Na dostęp do żywności wpływają z jednej strony dochody ludności, z drugiej 
zaś infrastruktura systemów żywnościowych (Obiedzińska, 2017; Świetlik, 

WYKORZYSTANIE
ŻYWNOŚCI

• wartości odżywcze
• wartości społeczne

• bezpieczeństwo
żywności

DOSTĘPNOŚĆ
ŻYWNOŚCI

• produkcja
• dystrybucja

• wymiana

DOSTĘP
DO ŻYWNOŚCI

• dostępność
• alokacja

• preferencje

Stabilność w czasie

RYSUNEK 44. Podstawowe elementy bezpieczeństwa żywnościowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ingram, 2011; Obiedzińska, 2017).



SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W WARUNKACH GOSPODARKI CYRKULARNEJ

134

2017). Bezpieczeństwo żywnościowe charakteryzuje również trzeci wymiar, 
który jest określany jako wykorzystanie żywności. Pojęcie to oznacza zdolność 
poszczególnych osób do konsumpcji i uzyskiwania korzyści z pozyskanej żyw-
ności (Ericksen, 2008). 

Wykorzystanie żywności uwarunkowane jest jej jakością zdrowotną (bezpie-
czeństwem żywności) oraz stosowaniem zróżnicowanej diety, charakteryzującej 
się wysoką różnorodnością produktów, które zaspokajają potrzeby biologicz-
ne i społeczne każdej osoby. Na stabilność dostępności i dostępu do żywności 
w czasie wpływają m.in. sezonowość produkcji, czynniki klimatyczne oraz zmia-
ny cen.

Każdy z czynników bezpieczeństwa żywnościowego można podzielić na ele-
menty składowe. Dostępność żywności determinują trzy zmienne: rozmiary pro-
dukcji rolniczej, organizacja dystrybucji i handel żywnością. Wielkość produkcji 
rolniczej określa ilość i rodzaj żywności, która jest wytwarzana w danym regionie 
lub kraju. Dystrybucja odpowiada za sposób, w jaki wyprodukowane w rolnictwie 
i przetwórstwie spożywczym artykuły żywnościowe są dostarczane do finalnych 
odbiorców (Gołębiewski, 2005). Z kolei handel określa ilość dostępnej żywności, 
która trafia do finalnych konsumentów przez mechanizm rynkowy. Kolejnym 
kryterium bezpieczeństwa żywnościowego jest dostęp do żywności. Jest on de-
terminowany dostępnością ekonomiczną, rozmieszczeniem żywności w ujęciu 
przestrzennym i czasowym oraz preferencjami konsumentów. Dostępność eko-
nomiczna żywności określona jest przez relacje cen artykułów żywnościowych 
do dochodów gospodarstw domowych w danym regionie lub kraju i jest wy-
padkową sytuacji na rynku artykułów żywnościowych oraz poziomu dochodów 
gospodarstw domowych. Do czynników, które determinują dostępność ekono-
miczną żywności zalicza się m.in. politykę cenową przedsiębiorstw oraz poziom 
dochodów gospodarstw domowych (Gulbicka, Kwasek, 2006). W tym kontek-
ście ważna jest także alokacja, która oznacza rozmieszczenie żywności w ujęciu 
przestrzennym lub czasowym. Podstawowym mechanizmem alokacji artykułów 
żywnościowych są rynki. Należy jednak podkreślić, że w doniesieniu do żywno-
ści uzupełnieniem mechanizmu rynkowego jest polityka państwa, która ma na 
celu naprawienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku (Ozimek, 2012). 
Preferencje konsumentów obejmują społeczne i kulturowe normy oraz wartości, 
które wpływają na ich popyt na produkty żywnościowe (Lemanowicz, Szwacka-
Mokrzycka, 2011). Uzależnione są one m.in. od pory roku, intensywności działań 
reklamowych czy udziału kobiet w rynku pracy (Babicz-Zielińska, Jeżewska-Zy-
chowicz, 2015). Trzecią składową bezpieczeństwa żywnościowego jest właści-
we wykorzystanie artykułów spożywczych. Determinują je przede wszystkim 
wartości odżywcze i społeczne produktów spożywczych oraz  bezpieczeństwo 
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żywności. Wartość odżywcza oznacza zasób kalorii, witamin, białka i mikroele-
mentów, które są dostarczane konsumentom przez poszczególne artykuły żyw-
nościowe. Uzależniona jest ona od różnorodności spożywanej żywności, rodzaju 
białka (zwierzęcego lub roślinnego), stanu zdrowia konsumentów (wpływa na 
wchłanianie pokarmu), jakości urządzeń do gotowania i przygotowywania po-
traw, dostępu do czystej wody i stosowanych praktyk higienicznych (Gutkowska 
i in., 2014). Wartość społeczna żywności wynika ze wszystkich aspektów spo-
łecznych i kulturowych konsumpcji. W niektórych miejscach i środowiskach pre-
ferowane jest np. spożywanie lokalnie produkowanej żywności lub wytwarzanej 
metodami ekologicznymi (Cichocka, Grabiński, 2009; Żakowska-Biemans, Kuc, 
2009). 

Należy podkreślić, że na bezpieczeństwo żywnościowe wpływa wielkość do-
staw artykułów spożywczych, którą są w stanie wytworzyć istniejące systemy 
żywnościowe. Znaczenie mają także rozmiary spożycia żywności, które deter-
minowane są różnego rodzaju uwarunkowaniami ekonomicznymi, społecznymi 
i politycznymi. Gulbicka podkreśla, że aby społeczeństwo miało zapewnione 
bezpieczeństwo żywnościowe, należy spełnić jednocześnie kilka warunków. Po 
pierwsze, żywność musi być dostępna fizycznie, co oznacza jej wystarczającą po-
daż na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Po drugie, żywność musi 
być dostępna ekonomicznie, a więc także najbiedniejsze gospodarstwa domowe 
muszą mieć dostęp do jej niezbędnej do życia ilości. Po trzecie, żywność powinna 
być bezpieczna, a więc bez zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne nor-
my, o dobrej jakości żywieniowej. Przy spełnieniu tego warunku istotny jest skład 
spożywanej racji żywnościowej, tzn. powinny być zapewnione niezbędny poziom 
energii i właściwe proporcje składników odżywczych (Gulbicka, 2009b).

Ostatnim i jednocześnie jednym z najważniejszych składowych bezpieczeń-
stwa żywnościowego jest bezpieczeństwo żywności. Pojęcie to odnosi się do 
ryzyka wprowadzenia do produktów spożywczych niedozwolonych substancji 
chemicznych i możliwości wywołania przez to różnych zagrożeń dla człowieka 
(np. chorób). W celu minimalizacji takich zagrożeń wprowadza się w systemach 
żywnościowych różne procedury, standardy oraz przepisy dotyczące postępowa-
nia przy produkcji, przetwarzaniu i pakowaniu żywności (Ericksen, 2008; Żakow-
ska-Biemans, 2011). Bezpieczeństwo żywności (ang. food safety) to „ogół warun-
ków, które muszą być spełniane (…) i działań, które muszą być podejmowane na 
wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia 
i życia człowieka” (Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225). Współcześnie tworzy się 
terytorialne systemy bezpieczeństwa żywności, na które składają się instytucje 
prawa żywnościowego, normy i procedury. Unia Europejska wykształciła własny 
system bezpieczeństwa żywności oparty na systemie wczesnego ostrzegania, 
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 którego elementem jest Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności7 z krajowymi punk-
tami kontroli. Podobne systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności występu-
ją także w innych regionach świata, np. w Stanach Zjednoczonych8.

Podstawowe zasady polityki bezpieczeństwa żywności UE określa ogólne 
prawo żywnościowe Unii Europejskiej przyjęte w 2002 roku. Jego celem jest 
ułatwienie wolnego handlu żywnością na terenie wszystkich krajów UE przez 
zapewnienie tego samego poziomu ochrony konsumentów we wszystkich pań-
stwach członkowskich. Prawo żywnościowe UE obejmuje regulacje dotyczące 
żywności ogółem, w szczególności jej bezpieczeństwa, w tym informacji na te-
mat żywności oraz kwestii dotyczących dobrostanu zwierząt. Odnosi się ono do 
wszystkich etapów łańcucha żywnościowego, od paszy dla zwierząt i produkcji 
żywności po jej przetwarzanie, składowanie, transport, przywóz i wywóz, a tak-
że sprzedaż detaliczną (Puślecki, 2016). Dzięki temu możliwe jest zidentyfiko-
wanie „przejścia” żywności „od pola do stołu”. 

W prawie żywnościowym UE ustanowiono również zasady analizy ryzyka. 
Określają one jak, kiedy i przez kogo przeprowadzana powinna być ocena ma-
jąca na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony ludzi, zwierząt i środowiska. 
Dzięki temu w krajach UE można zapobiegać zagrożeniom i je kontrolować. Wy-
mienia się trzy cele unijnej polityki bezpieczeństwa żywności. Należą do nich: 
zapewnienie, że żywność i pasza dla zwierząt są bezpieczne i mają wysoką war-
tość odżywczą, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, dobrostanu 
zwierząt oraz ochrony roślin, zapewnienie dokładnych i przejrzystych informa-
cji o pochodzeniu, składzie i etykietowaniu oraz wykorzystaniu żywności (EC, 
2014).

7 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA) jest 
kluczowym organem UE, powołanym do działań związanych z oceną ryzyka. Urząd jest organem 
niezależnym od Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich finan-
sowanym z budżetu UE. Misją Urzędu jest zapewnianie opinii naukowych i doradztwa wspiera-
jących prawodawstwo i politykę Wspólnoty we wszystkich dziedzinach, które wywierają bezpo-
średni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo produktów żywnościowych i pasz, jak również 
na pokrewne zagadnienia w obszarze zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin (UE, 
2018).

8 W 2011 roku wprowadzono ustawę Food Safety Modernization Act (FSMA). Głównym celem jej 
uchwalenia była chęć zapewnienia konsumentom większego stopnia bezpieczeństwa żywności, 
co ma być zapewnione przez odejście od dotychczasowego schematu postępowania FDA, tj. reak-
cji na zaistniałe już zanieczyszczenia, i zastąpienie go odpowiednimi mechanizmami prewencyj-
nymi, które zapobiegną powstawaniu zanieczyszczeń. Uważa się, że bezpieczeństwo żywności 
jest najważniejsze i nie ma znaczenia, gdzie i w jaki sposób produkty spożywcze są produkowane, 
tj. czy powstają w warunkach konwencjonalnych, czy ekologicznych oraz czy ich producentami 
są małe, średnie czy duże przedsiębiorstwa. Kwestią kluczową jest bezpieczeństwo ostatecznego 
odbiorcy żywności, którym jest mieszkaniec Stanów Zjednoczonych (FDA, 2018).
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Zapewnienie, że oferowana żywność jest bezpieczna musi być regulowane na 
poziomie globalnym, gdyż duża część produktów spożywczych pochodzi z róż-
nych regionów. Muszą wiec obowiązywać ogólnounijne regulacje w zakresie jako-
ści i bezpieczeństwa żywności. Wskazuje się, że w krajach UE obowiązują jedne 
z najsurowszych norm bezpieczeństwa żywności na świecie. Kontrole przepro-
wadza się w całym łańcuchu rolno-żywnościowym w celu zagwarantowania speł-
niania norm unijnych.

Problem bezpieczeństwa żywności wiąże się również ze zjawiskiem fałszo-
wania żywności (food fraud). Według ustawy o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia „środek spożywczy, którego skład lub inne właściwości zostały zmienione, 
a konsument nie został o tym poinformowany w sposób określony w przepisach 
rozporządzenia nr 1169/2011, albo środek spożywczy, w którym zostały wpro-
wadzone zmiany mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych 
właściwości”, to środek spożywczy zafałszowany. W ustawie wskazano także 
szczegółowo, kiedy środek spożywczy uznaje się za zafałszowany. Stwierdza się 
więc, że dokonano zafałszowania, gdy: 
a) do środka spożywczego dodano substancje zmieniające jego skład lub obniża-

jące jego wartość odżywczą, 
b) odjęto składnik lub zmniejszono zawartość jednego lub kilku składników de-

cydujących o wartości odżywczej lub innej właściwości środka spożywczego, 
c) dokonano zabiegów, które ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wy-

gląd środka spożywczego o należytej jakości,
d) niezgodnie z prawdą podano jego nazwę, skład, datę lub miejsce produkcji, 

termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości albo w inny 
sposób nieprawidłowo go oznakowano – wpływając przez te działania na 
bezpieczeństwo środka spożywczego (Dz.U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225). 
Maryniak-Szpilarska (2018) wskazuje na występowanie zjawiska fałszowa-

nia żywności motywowane względami ekonomicznymi. Pojęcie to jest stosowa-
ne w prawodawstwie amerykańskim i oznacza „…zamierzone zastąpienie lub 
dodanie substancji do produktu służące zwiększeniu jego widocznej wartości 
lub obniżeniu kosztów produkcji w celu uzyskania korzyści ekonomicznej”. Przy-
czynami fałszowania żywności, jak podają Targoński i Stój (2005), są głównie 
względy ekonomiczne, a więc chęć zwiększenia zysku poprzez obniżenie kosztów 
produkcji lub zwiększenie konkurencyjności cenowej produktu. Autorzy wskazali 
także na takie powody, jak ukrycie faktycznego pochodzenia produktu, niewłaści-
wej jego jakości, czy też ukrycie błędów w procesie technologicznym. W związku 
ze złożonością globalnego łańcucha dostaw w przemyśle spożywczym fałszowa-
nie żywności jest coraz powszechniejszą praktyką, chociaż Śmiechowska (2013) 
wskazuje, że autentyczność produktu nie jest nowym zagadnieniem. Do procede-
ru fałszowania żywności dochodzi coraz częściej, dlatego stanowi to wzrastające 
zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. 
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4.4.  EFEKTY SYSTEMU ŻYWNOŚCIOWEGO W ZAKRESIE 
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO

4.4.1. Problem niedożywienia na świecie

Pomimo znacznego wzrostu produkcji żywności w ostatnich dekadach, obecnie 
funkcjonujące systemy żywnościowe nie wyeliminowały problemu niedożywie-
nia (ang. prevalence of undernourishment – PoU). Mimo wzrostu liczby ludności, 
udział niedożywionych ludzi na świecie zmniejszył się z 14,7% w 2000 roku 
do 10,8% w 2013 roku. Jednak w ostatnich latach tempo spadku wyraźnie się 
zmniejszyło. Najbardziej niepokojący był wzrost poziomu niedożywienia w 2016 
roku (do 11%), co oznacza powrót do wielkości z 2012 roku i sugeruje możliwą 
zmianę trendu utrzymującego się przez ostatnie dziesięciolecia. Liczba ludzi na 
świecie dotkniętych przewlekłą deprywacją żywności zaczęła rosnąć z 775 mln 
w 2014 roku do ponad 815 mln w 2016 roku (FAO, 2017). 

Stagnacja liczby osób niedożywionych w latach 2011–2015 była wypadkową 
zmian na poziomie regionalnym, tj. wzrostu tej liczby w Afryce i spadku w Azji 
(tab. 15). 

W 2016 roku liczba osób niedożywionych wzrosła w większości regionów, 
z wyjątkiem północnej Afryki, południowej i wschodniej Azji, Ameryki Środkowej 
i Karaibów. Sytuacja najbardziej uległa pogorszeniu w regionie Afryki Subsaha-
ryjskiej i południowo-wschodniej Azji. Szczególnie trudna sytuacja występuje we 
wschodniej Afryce, gdzie szacuje się, że jedna trzecia populacji jest niedożywiona. 
W 2016 roku wskaźnik PoU w środkowej Afryce wynosił 25,8%, w regionie Ka-
raibów 17,7%, a w Azji 11,7%. W Ameryce Północnej i w Europie wskaźnik wy-
stępowania niedożywienia utrzymywał się poniżej 2,5%. Ze względu na wielkość 
populacji największa liczba niedożywionych ludzi występuje w Azji. Według FAO, 
w 2016 roku wystarczającego dostępu do żywności nie miało prawie 520 mln 
ludzi w Azji, ponad 243 mln w Afryce i ponad 42 mln w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach (FAO, 2017). 

Syntetyczną miarą w ocenie zmian bezpieczeństwa żywnościowego może 
być wskaźnik bezpieczeństwa żywnościowego (ang. Global Food Security Index 
– GFSI), który jest szacowany dla 113 krajów (EIU, 2017). Jego poziom wykazuje 
znaczne zróżnicowanie bezpieczeństwa żywnościowego w poszczególnych regio-
nach świata (rys. 45). 

Europa, Ameryka Północna, Japonia i Australia to regiony o bardzo dobrej 
sytuacji w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. Najtrudniejsza w tym 
względzie jest sytuacja w Afryce oraz niektórych regionach Azji i Ameryki Po-
łudniowej.
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TABELA 15. Wskaźnik niedożywienia na świecie według regionów (2000–2016)

Region
Wskaźnik niedożywienia (%)

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ŚWIAT 14,7 14,2 11,5 11,2 11,0 10,8 10,7 10,6 11,0

AFRYKA 24,3 20,8 18,3 17,9 17,8 17,8 18,1 18,5 20,0

 Północna 6,8 6,3 5,1 4,8 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3

 Subsaharyjska 28,1 23,7 20,6 20,2 20,0 20,0 20,4 20,8 22,7

 Wschodnia 39,3 34,3 30,9 30,2 30,6 30,6 30,9 31,1 33,9

 Środkowa 37,4 29,4 23,8 23,1 22,5 22,3 24,0 24,4 25,8

 Południowa 7,1 6,4 6,7 6,3 6,2 6,2 6,5 6,6 8,0

 Zachodnia 15,1 12,0 10,0 9,9 9,9 9,8 9,8 10,4 11,5

AZJA 16,7 17,0 13,2 12,8 12,5 12,2 11,9 11,6 11,7

  Południowa 
i Środkowa

17,6 20,1 15,7 15,7 15,6 15,4 15,1 14,7 14,2

 Środkowa 15,7 14,2 10,6 9,9 9,1 8,4 8,2 8,2 8,4

 Południowa 17,7 20,4 15,9 15,9 15,9 15,7 15,3 14,9 14,4

  Wschodnia
i Południowo-
-Wschodnia 

16,6 15,2 11,6 10,9 10,4 9,9 9,6 9,2 9,7

 Wschodnia 14,6 14,1 11,3 10,7 10,3 9,9 9,5 9,1 9,0

 Południowo-Wschodnia 22,0 18,1 12,4 11,3 10,7 10,0 9,7 9,4 11,5

 Zachodnia 11,3 10,5 9,4 9,1 8,9 8,7 8,9 9,3 10,6

AMERYKA ŁACIŃSKA 
i KARAIBY 12,0 9,1 6,8 6,6 6,4 6,3 6,3 6,3 6,6

 Ameryka Łacińska 11,1 8,0 5,9 5,7 5,5 5,4 5,4 5,5 5,9

 Ameryka Środkowa 8,1 8,3 7,1 7,2 7,1 7,1 6,9 6,7 6,5

 Ameryka Południowa 12,2 7,9 5,4 5,1 4,8 4,7 4,8 5,0 5,6

 Karaiby 23,8 23,3 19,9 19,3 19,4 19,2 18,9 18,4 17,7

OCEANIA 5,3 5,3 5,0 5,2 5,3 5,7 6,0 6,4 6,8

AMERYKA PÓŁNOCNA 
i EUROPA < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Źródło: (FAO, 2017).

Należy wskazać, że bezpieczeństwo żywnościowe jest złożonym, wielopłasz-
czyznowym zagadnieniem, które determinują czynniki związane z zachowaniami 
zarówno konsumentów, jak i producentów żywności. Jest ono wynikiem zapo-
trzebowania na żywność zgłaszanego przez gospodarstwa domowe, ale także 
możliwości zaspokojenia tego zapotrzebowania przez istniejący system produkcji 



SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W WARUNKACH GOSPODARKI CYRKULARNEJ

140

RYSUNEK 45. Wskaźnik bezpieczeństwa żywnościowego w 2017 roku
Źródło: (EIU, 2017).

bardzo dobry (górny kwartyl) dobry (3. kwartyl)     średni (2. kwartyl)          słaby (dolny kwartyl)

i dystrybucji. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że sprostanie wyzwaniom 
związanym z bezpieczeństwem żywności wymaga uwzględnienia czterech op-
cji: zwiększenia areału upraw, a tym samym presji na grunty marginalne i lasy; 
zwiększenia produktywności współcześnie użytkowanych gruntów; poprawienia 
dystrybucji produktów rolnych oraz zmodyfikowania nawyków konsumpcyjnych 
(Capone i in., 2014). Podobne wnioski sformułowano w projekcie Foresight global 
food and farming futures, w którym stwierdzono, że zapewnienie żywności dla 
przewidywanych 9 mld ludzi musi uwzględniać zwiększenie produkcji żywno-
ści przez zmiany technologii, ograniczenie zapotrzebowania na surowce, zmini-
malizowanie odpadów z łańcucha żywnościowego oraz ulepszenie zarządzania 
systemem żywnościowym (FORESIGHT, 2011). Poprawie powinna ulec również 
jakość żywności. Badania wykazują, że żywność często zawiera ślady toksycznych 
chemikaliów lub tworzyw sztucznych. Przykładowo ryby gromadzą tworzywa 
sztuczne i toksyczne zanieczyszczenia przez spożywanie niewielkich ich frag-
mentów pływających w oceanie (Rochman i in., 2013).

4.4.2. Kryzysy żywnościowe

Zmiany cen żywności na rynkach międzynarodowych wykazywały znaczne wa-
hania w ostatnich dziesięcioleciach. Okresy malejącego poziomu występowały na 
zmianę z trendami wzrostowymi. W ujęciu realnym najwyższy poziom cen wy-
stąpił w połowie lat 70. XX wieku oraz w latach 2007–2008 – okresie kryzysu 
finansowego i żywnościowego (rys. 46). 
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RYSUNEK 46. Zmiany indeksu9 cen żywności w latach 1961–2016
Źródło: (FAO, 2018).

Ogólny wniosek płynący z takich analiz polega na tym, że czynniki przyczy-
niające się w latach 2007–2008 znacznie różniły się od tych z początku lat 70. 
XX wieku, a zatem obejmowały nowe czynniki, które wpłynęły na zmianę global-
nego systemu żywnościowego. Dodatkowymi przyczynami braku bezpieczeństwa 
żywnościowego, występującymi poza systemem żywnościowym, były wzajemne 
relacje między światowym kryzysem finansowym a cenami żywności. W 2008 
roku względna niepewność tradycyjnych celów inwestycyjnych doprowadziła 
do wzrostu spekulacji na kontraktach terminowych na towary spożywcze, wy-
wierając dodatkową presję na wzrost cen. Takie spekulacje stanowią najbardziej 
ekstremalny efekt przekształcenia żywności w towar, ponieważ jej „wartość” jest 
określana na podstawie potencjalnego zwrotu z inwestycji w stosunku do innych 
towarów, bez rozpoznania jej jakości jako istotnego elementu życia. Ta sytuacja 
podnosi istotną kwestię, czy traktujemy żywność jako element kultury społecz-
nej, rodziny i tradycji, czy też po prostu inną rzecz do kupienia i sprzedania. 

Wzrost cen żywności na świecie, który osiągnął najwyższy poziom w 2008 
roku, jest powszechnie uznawany za szok dla globalnego systemu żywnościowe-
go. Determinowany był on zarówno wzrostem liczby ludności i poziomu docho-
dów, jako dwóch podstawowych czynników kształtujących popyt na żywność, 
jak i wykorzystaniem surowców żywnościowych do produkcji biopaliw. Żywność 
stała się droższa, stwarzając problemy dla grup ludności o niższych dochodach. 

9 Indeks cen żywności FAO jest miarą miesięcznej zmiany cen międzynarodowych koszyka arty-
kułów żywnościowych. Składa się ze średniej z pięciu indeksów cen grup towarowych, ważonej 
średnimi udziałami eksportowymi każdej z grup w latach 2002–2004 (FAO, 2019).
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Kontynuacja rosnących trendów w cenach żywności może zagrozić bezpieczeń-
stwu żywnościowemu tych grup ludności. Na podstawie prognoz OECD-FAO 
dotyczących podaży i popytu w nadchodzącym dziesięcioleciu nominalne ceny 
surowców rolnych, określone przez wskaźnik cen żywności FAO, powinny wzra-
stać tylko o 0,7% rocznie. Jednak w ujęciu realnym wskaźnik cen żywności FAO 
w nadchodzącym dziesięcioleciu ma się obniżyć. Oczekuje się, że ceny nominalne 
i realne utrzymają się poniżej tych osiągniętych w latach 2008–2014, ale powyżej 
poziomów z początku pierwszej dekady XXI wieku (OECD-FAO, 2018a).

Kształtowanie się cen produktów rolnych charakteryzowało się w krajach 
UE znaczną zmiennością (rys. 47), przy czym jej poziom był znacznie wyższy na 
rynkach produktów roślinnych niż zwierzęcych. Ma to swoje uzasadnienie w po-
datności upraw roślinnych na złe warunki agrometeorologiczne. Do najbardziej 
dotkliwych zjawisk można zaliczyć suszę oraz wiosenne przymrozki.
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RYSUNEK 47. Miesięczne ceny zbóż w UE (od stycznia 1991 roku do marca 2018 roku)
Źródło: (EC, 2018).

W kształtowaniu się miesięcznych cen zbóż w badanym okresie trudno jest 
dopatrzyć się prostej liniowej zależności. Ceny skupu miały skłonność do gwał-
townych wahań. Mogło to być spowodowane wyrównywaniem się poziomu cen 
krajowych z unijnymi. Producenci w Polsce mogli oferować korzystniejsze ceny 
ze względu na przewagi komparatywne w postaci mniejszych kosztów wytwa-
rzania. Sytuacja taka determinowała także wzrost eksportu na tym rynku. Należy 
jednak zwrócić uwagę, iż w ostatnim badanym roku ceny zaczęły ponownie spa-
dać, co w dużym stopniu było efektem kształtowania się cen na jednolitym rynku 
europejskim (FAOSTAT, 2016).
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Poziom cen produktów zwierzęcych wykazywał w analizowanym okresie 
inne tendencje (rys. 48). W porównaniu z cenami surowców roślinnych w innych 
okresach występowały szczyty i spadki cenowe. Najwyższe ceny płacono za uzna-
ny za luksusowy i deficytowy żywiec rzeźny wołowy. 
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RYSUNEK 48. Miesięczne ceny produktów pochodzenia zwierzęcego w UE (od stycznia 
1991 roku do lipca 2018 roku)
Źródło: EC (2018). 

Poziom cen żywności, napojów i tytoniu różnił się znacznie w poszczególnych 
państwach członkowskich UE. W 2017 roku ceny żywności i napojów bezalko-
holowych w Danii stanowiły 132% średniej UE, podczas gdy w Rumunii było 
to 65%. Najwyższe ceny alkoholu zanotowano w Irlandii (182% średniej UE). 
W przypadku wyrobów tytoniowych najwyższe ceny płacono w Wielkiej Brytanii 
(202% średniej UE), a najniższe w Bułgarii (49%). Porównanie zróżnicowania 
cen w UE na podstawie badań przeprowadzonych w 2017 roku wskazuje, że dys-
persja była niższa niż w 2006 roku Odnosiło się do wszystkich podstawowych 
grup produktów (EC, 2018b).

Spadek współczynnika zmienności dla państw członkowskich w latach 
2007–2017 może być postrzegany jako wskaźnik konwergencji cen dla danej 
grupy produktów. Różnice cen najbardziej zmniejszyły się w przypadku napojów 
bezalkoholowych, a najmniej w przypadku owoców i warzyw.
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4.4.3. Straty i marnotrawstwo żywności

W kontekście problemów niedożywienia i zmian cen żywności pojawia się prob-
lem strat żywności i odpadów (ang. food losses and waste – FLW). Straty żywności 
następują podczas produkcji i w poprodukcyjnych ogniwach łańcucha dostaw żyw-
ności. Straty występujące na końcowym etapie łańcucha żywnościowego wynikają 
z zachowań detalistów i konsumentów (Parfitt i in., 2010). Straty po zbiorach są 
częściowo związane z technologią produkcji dostępną w danym kraju, a także ze 
stopniem rozwoju rynku produktów rolnych. Straty i odpady żywnościowe są mie-
rzone tylko dla produktów, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi, z wy-
łączeniem paszy i produktów, które są niejadalne. Dlatego żywność, która pier-
wotnie była przeznaczona do spożycia, ale wydostała się na zewnątrz łańcucha 
żywnościowego, jest uważana za stratę żywności lub marnotrawstwo, nawet jeśli 
jest następnie kierowana do zastosowań nieżywnościowych (pasza, bioenergia).

Na rysunku 49 przedstawiono główne etapy, w których można zmierzyć stra-
ty żywności. Wewnątrz każdego z tych etapów oraz pomiędzy nimi FLW mogą się 
zdarzyć z różnych powodów, w tym także w przechowywaniu i w transporcie. 

Produkcja (całkowite zbiory)

Do zastosowań poza
żywnością (pasza,
energia, nasiona)

Produkcja zaplanowana do wykorzystania jako żywność dla ludzi

Niejadalna Jadalna

Straty
zbiorów Dostępna zebrana

Straty po
zbiorach Dostępne po zbiorze

Straty
proce-
sowe 

Dostępne przetworzone 

Straty
dystry-

bucyjne 

Dostępne
zakupione

Konsu-
menckie
odpady

SpożycieCałkowita strata
i marnotrawstwo

RYSUNEK 49. Schematyczne przedstawienie definicji strat żywności i odpadów w łańcu-
chu żywnościowym
Źródło: (FAO, 2011b).
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Straty i odpady żywnościowe odnoszą się do zmniejszenia masy żywnościowej 
na wszystkich etapach łańcucha dostaw (od zbioru do spożycia), która pierwot-
nie była przeznaczona do spożycia przez ludzi. Najwyższymi wskaźnikami strat 
żywności na jednego mieszkańca charakteryzują się Europa i Ameryka Północna 
– wynoszą one około 300 kg/rok. Dla porównania w południowo-wschodniej Azji 
jest to około 120 kg/rok. Straty żywności w krajach uprzemysłowionych są na 
podobnym poziomie jak w krajach rozwijających się, w których ponad 40% strat 
żywności występuje na etapie zbiorów i przetwórstwa, podczas gdy w krajach 
uprzemysłowionych ponad 40% strat żywności to straty na poziomie detalicz-
nym i konsumpcji (FAO, 2011a).

Odpady żywnościowe konsumentów w krajach uprzemysłowionych 
(222 mln t) były prawie tak duże jak całkowita produkcja żywności netto 
w Afryce Subsaharyjskiej (230 mln t) (FAO, 2011b). Wielkości te wskazują na 
wagę problemu i konieczność podejmowania działań prowadzących do ogra-
niczania strat żywności. Źródłami strat i marnotrawstwa żywności w Unii Eu-
ropejskiej są wszystkie etapy łańcucha produkcji i dystrybucji żywności, choć 
w różnym stopniu. Głównym źródłem marnotrawstwa są wciąż gospodarstwa 
domowe (53%), następnie przetwórstwo (19%), gastronomia (12%), produk-
cja (11%) oraz sprzedaż (5%) (FUSIONS, 2016). 

4.4.4. Zmiany w konsumpcji i odżywianiu

Wzrost populacji i dochodu na osobę prowadzi do wzrostu popytu na żywność 
oraz zmiany jego struktury, w tym do przejścia z diety bogatej w skrobię w stro-
nę produktów zawierających większą ilość cukru i tłuszczu. Wraz ze wzrostem 
zamożności społeczeństw wzorce żywieniowe zmieniają się w kierunku produk-
tów wygodnych, pakowanych, schłodzonych i bardziej przetworzonych, które są 
transportowane na długich dystansach, tworząc ogólnie energochłonny proces 
i system żywnościowy z siecią wyspecjalizowanych firm i łańcuchów dostaw 
(UNEP, 2014). Pod względem stopnia przetworzenia artykułów żywnościowych 
wyodrębnia się cztery grupy, określone jako: żywność nieprzetworzona lub mini-
malnie przetworzona, przetworzone składniki kulinarne, żywność przetworzona 
i ultra-przetworzone produkty spożywcze i napoje (PAHO, 2015). 

Nieprzetworzona żywność to części roślin lub zwierząt, które nie zostały pod-
dane jakiejkolwiek obróbce przemysłowej. Żywność minimalnie przetworzona 
to żywność zmieniona w sposób, który nie wprowadza żadnej nowej substancji, 
ale może obejmować usunięcie części składników. Są to np. suche lub mrożone 
owoce, warzywa, nasiona zbóż. Minimalne techniki przetwarzania przedłużają 
czas przydatności do spożycia, poprawiają smak oraz ułatwiają przygotowa-
nie posiłków w gospodarstwie domowym. Składniki kulinarne to substancje 
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 wydobywane i oczyszczane przez przemysł z naturalnych produktów (tłuszcze, 
oleje, sól i cukier). Substancje te zwykle nie są spożywane oddzielnie. Są one 
używane głównie do przygotowywania potraw i do nadawania im smacznego, 
różnorodnego, odżywczego smaku i zazwyczaj są używane łącznie z innymi. 
Żywność przetworzona jest wytwarzana przez dodanie składników kulinarnych 
do minimalnie przetworzonej żywności w celu wytworzenia bardziej trwałych 
i zwykle smaczniejszych wyrobów. Ultraprzetworzone produkty spożywcze i na-
poje są przemysłowymi preparatami wytwarzanymi z substancji pochodzących 
z żywności lub syntetyzowanymi z innych źródeł organicznych. Są gotowe do 
spożycia, a zatem wymagają niewielkiego lub żadnego przygotowania kulinar-
nego. Przykładem tego typu produktów są m.in. chipsy i wiele innych rodzajów 
tłustych, słonych lub słodkich produktów przekąskowych (PAHO, 2015). 

Dynamicznie rozwijającym się na całym świecie segmentem rynku żywno-
ściowego jest produkcja wyrobów wysoko przetworzonych. W skali globalnej 
sprzedaż produktów ultraprzetworzonych wzrosła o 43,7%: z 328 mln t w 2000 
roku do 471 mln t w 2013 roku (tab. 16).

TABELA 16. Wielkość, wzrost i udział w rynku globalnej sprzedaży ultraprzetworzonych 
produktów spożywczych i napojów w podziale na regiony (w latach 2000 i 2013)

Region
Wielkość sprzedaży

(tys. t)
Udział w rynku

(%)

2000 2013 2000 2013

Północna Ameryka 102 868 105 276 31,4 22,3

Azja i Pacyfik 64 076 137 687 19,5 29,2

Europa Zachodnia 63 168 74 863 19,3 15,9

Ameryka Łacińska 53 458 79 108 16,3 16,8

Bliski Wschód i Afryka 22 275 38 182 6,8 8,1

Europa Wschodnia 17 789 30 835 5,4 6,5

Australia 4 420 5 526 1,3 1,2

Świat 328 055 471 476 100,0 100,0

Źródło: (PAHO, 2015).

W 2000 roku wolumen sprzedaży produktów ultraprzetworzonych był naj-
większy w Ameryce Północnej oraz w regionie Azji i Pacyfiku. W 2013 roku udział 
Ameryki Północnej i Europy Zachodniej w globalnym rynku artykułów ultraprze-
tworzonych zmniejszył się odpowiednio o 9,1 i 3,4 punkty procentowe, natomiast 
w Azji sprzedaż tych przetworów wzrosła o 114%. W 2000 roku największym 
wolumenem sprzedaży żywności ultraprzetworzonej charakteryzowały się Ame-
ryka Północna (USA i Kanada) oraz Australia i Nowa Zelandia (rys. 50). 
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RYSUNEK 50. Sprzedaż detaliczna ultraprzetworzonych produktów spożywczych i napo-
jów (kg/mieszkańca/rok) w latach 2000 i 2013
Źródło: (PAHO, 2015).

W 2000 roku w Ameryce Północnej sprzedaż na 1 mieszkańca (328,9 kg) 
była prawie 20 razy większa niż w regionie Azji i Pacyfiku (18,4 kg). W latach 
2000–2013 w Ameryce Północnej sprzedaż ta uległa zmniejszeniu z 328,9 do 
299,6 kg. W tym samym okresie o prawie 80% wzrosła sprzedaż w Europie 
Wschodniej (z 52,0 do 93,3 kg) i prawie dwukrotnie w regionie Azji i Pacyfiku 
(z 18,4 do 33,6 kg). W Ameryce Łacińskiej wzrost wyniósł 26,7% (ze 102,3 do 
129,6 kg) i region ten był czwartym rynkiem pod względem wielkości sprzedaży 
na osobę (PAHO, 2015).

Wraz ze wzrostem dochodów konsumenci zmieniają nawyki żywieniowe 
i przechodzą od skrobi do żywności bogatej w tłuszcz i cukier, z większą ilością 
produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego (mięso i produkty mleczne) 
oraz owoców i warzyw. Zwiększenie różnorodności żywieniowej może mieć po-
zytywny wpływ na zdrowie w porównaniu z dietą zdominowaną przez zboża, 
korzenie i bulwy. Jednak zwiększone spożycie żywności na bazie cukru i tłusz-
czu nie zawsze ma pozytywne skutki, gdyż w wielu krajach ludzie zmagają się 
z otyłością. Powszechność otyłości na świecie wskazuje, że jest to problem nie 
tylko w krajach o wysokim dochodzie, ale także w wielu krajach rozwijających się, 
w których żyje prawie dwóch na trzech otyłych ludzi na świecie. Nadwaga i oty-
łość to coraz większy problem. Na całym świecie odsetek dorosłych o wskaźniku 
masy ciała (BMI) 25 kg/m² lub większym wzrósł w latach 1980–2013 z 28,8 do 
36,9% u mężczyzn i z 29,8 do 38,0% u kobiet. Nadwaga wiąże się ze zwiększo-
nym spożyciem produktów o wysokiej kaloryczności i zmniejszeniem aktywno-
ści fizycznej z powodu zmian form pracy, zmieniających się rodzajów transportu 
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i rosnącej urbanizacji (WHO, 2018). Problem ten wiąże się z wysokimi kosztami 
indywidualnymi oraz społecznymi. Dotyczy to m.in. wzrostu ryzyka chorób za-
grażających życiu. Jak wskazuje Tomczak (2016), nieprawidłowa dieta znajduje 
się na drugim miejscu wśród czynników ryzyka przedwczesnej umieralności. 
Oznacza to znaczny wzrost kosztów dla krajowych systemów opieki zdrowotnej. 
Osoby z nadwagą charakteryzują się przeważnie gorszym stanem zdrowia i są 
mniej wydajne. Szczególnym problemem jest nadwaga u dzieci, która dramatycz-
nie wzrasta we wszystkich regionach świata (WHO, 2014).  
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SEKTOR ŻYWNOŚCIOWY
JAKO DETERMINANTA

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

5.1.  ZRÓŻNICOWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH
W UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienie rozwoju obszarów wiejskich jest bardzo złożone. Obszary te charak-
teryzuje znaczna różnorodność po względem cech społecznych i ekonomicznych 
(Wilkin, 2007). W ostatnich latach opracowano wiele klasyfikacji obszarów wiej-
skich w Europie. Podstawą tych klasyfikacji są różne kryteria. Często wykorzysty-
wanym kryterium wyodrębniania obszarów wiejskich jest kryterium administra-
cyjne. Wśród innych wymienić można: charakter obszaru, różnice w strukturze 
rolnej i specjalizacji produkcyjnej, różnice w wynikach gospodarczych oraz zmia-
ny liczby ludności (ENRD, 2017). Ze względu na strukturę działalności gospo-
darczej wyodrębnia się cztery strukturalne typy regionów: rolnicze, w których 
gospodarka jest w dużym stopniu zależna od działalności podstawowej; regiony 
wiejskie konsumpcyjne, w których rolnictwo prowadzone jest na stosunkowo 
niewielką skalę, a kluczowymi rodzajami działalności są rekreacja i turystyka; 
regiony zróżnicowane o stosunkowo rozwiniętej bazie produkcyjnej oraz regiony 
zróżnicowane, w których rozwinięte są usługi rynkowe. Regiony rolnicze wystę-
pują w UE głównie w łuku rozciągającym się na jej wschodnich i południowych 
krańcach (ESPON, 2018).

Biorąc po uwagę charakter obszaru, wyodrębnia się w Europie następujące 
typy regionów wiejskich: centra produkcyjne, obszary peryferyjne, obszary do-
brze skomunikowane (sypialnie), atrakcyjne strefy przyległe, ubogie zaścianki. 
Do obszarów produkcyjnych zalicza się te tereny wiejskie, na których przeważa 
wysokowydajny sektor rolniczy i dominuje tradycyjna gospodarka wiejska, w ra-
mach której producenci rolni wytwarzają surowce dostarczane do wielu różnych 
grup odbiorców. Na takich obszarach często występuje rozwinięte przetwórstwo 

5
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spożywcze. Obszary peryferyjne z kolei charakteryzują się również uzależnieniem 
od produkcji rolniczej, ale podstawową barierą ich rozwoju jest słaba komunika-
cja z pozostałymi regionami. Podstawową cechą obszarów wiejskich określanych 
jako tereny dobrze skomunikowane (sypialnie) jest bliskość dużych miast. Nie-
kiedy klasyfikuje się te obszary jako podmiejskie. Ta „bliskość” oznacza nie tyl-
ko fizyczną odległość, lecz także obecność szybkich połączeń komunikacyjnych. 
Atrakcyjne strefy przyległe to obszary położone dalej od ośrodków, ale wyróż-
niające się szczególnie atrakcyjnymi warunkami zamieszkania. Ubogie zaścianki 
są natomiast są obszarami charakteryzującymi się mało wydajnym rolnictwem, 
odciętym od głównych rynków zbytu. Najczęściej są to górskie wsie w niektórych 
krajach południowej i wschodniej Europy oraz obszary, na których kiedyś ważną 
rolę odgrywał przemysł wytwórczy, zlikwidowany w wyniku procesów transfor-
macji (ENRD, 2017). 

Europejskie obszary wiejskie i rolnictwo stoją przed wyzwaniami, takimi jak 
zachowanie trwałości, dostosowanie do zmian wymagań konsumentów czy glo-
balizacja. Niepowodzenie polityki skoncentrowanej na podtrzymywaniu cen oraz 
konieczność nowych wyzwań stojących przed rolnictwem i obszarami wiejskimi 
doprowadziły do stopniowych reform wspólnej polityki rolnej. Polityka ta zaczęła 
uwzględniać wymiar terytorialny i koncentrować się na problemach środowiska 
i rozwoju obszarów wiejskich. Wsparcie sektora rolnego przez instrumenty ryn-
kowe zostało ograniczone, a wielofunkcyjność rolnictwa stała się ważnym skład-
nikiem polityki rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju regionalnego (Granvik i in., 
2012). Rozwojem najlepiej jest zarządzać koncentrując się na potrzebach miesz-
kańców i przedsiębiorców, a nie na wybranych sektorach gospodarki wiejskiej. 
Skala terytorium musi być mniejsza niż poziom krajowy lub regionalny. Działania 
rozwojowe muszą być ukierunkowane na wykorzystanie lokalnych zasobów i tym 
samym zatrzymywanie znacznej części wynikających z tego korzyści na danym 
terytorium. Rozwój koncentrujący się na potrzebach miejscowej ludności za-
kłada udział lokalnej społeczności przy projektowaniu i wdrażaniu działań oraz 
uwzględnianie wartości kulturowych, środowiskowych i wspólnotowych (Rizov, 
2006). 

W literaturze identyfikuje się trzy różne modele rozwoju obszarów wiej-
skich: model rolno-przemysłowy, podejście postproduktywistyczne oraz model 
rozwoju obszarów wiejskich. Model rolno-przemysłowy jest najbardziej domi-
nującym. Określa on charakter obszarów wiejskich jako intensywną przestrzeń 
produkcyjną i kładzie nacisk na ciągłą racjonalizację produkcji w celu wytwarza-
nia artykułów żywnościowych, które mogą konkurować na rynkach światowych. 
Podkreśla się, że jest to „wyścig do dołu”, zarówno pod względem ekonomicznym, 
jak i środowiskowym, dla dużej części regionów rolniczych najbardziej rozwinię-
tych gospodarek (Marsden i in., 2000). Państwa próbują, wykorzystując środki 
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publiczne i kapitał prywatny, przez zastosowanie nowych technologii ograniczać 
najbardziej szkodliwe skutki działań takiego modelu. 

Drugi model, rozwijający się latach 80. i 90. XX wieku, to podejście postpro-
duktywistyczne. Opiera się ono na odejściu od wzmacniania roli rolnictwa i wzro-
stu znaczenia wsi jako miejsca konsumpcji krajobrazu wiejskiego. Z kolei mo-
del rozwoju obszarów wiejskich jest przeciwny dynamice rolno-przemysłowej. 
Próbuje natomiast tworzyć alternatywne łańcuchy dostaw żywności, sprzeczne 
z racjonalnością w zakresie ekonomii skali. Umiejscawia także produkcję rolną 
jako centralny wymiar w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich (Marsden i in., 2000).

Należy jednak zwrócić uwagę, że rolnictwo to część gospodarki narodowej, 
europejskiej i globalnej. Z tego względu jest zależne od działań politycznych, re-
gulacyjnych i rynkowych. Jak wskazuje Bański (2018), na znacznej powierzchni 
obszarów wiejskich trudno jest wskazać alternatywne dla rolnictwa kierunki roz-
woju. Wilkin (2010) podkreśla, że ze względu na charakter dóbr, jakie wytwarza 
rolnictwo, a zwłaszcza produktów żywnościowych, dział ten ma kluczowe zna-
czenie w życiu społeczeństw, nawet jeśli wytwarza niewielki odsetek dochodu 
narodowego. 

Marsden z zespołem (2000) wskazuje, że wyzwania dotyczące rozwoju 
obszarów wiejskich polegają na tym, aby rolnictwo i cały sektor żywnościowy 
w większym stopniu przyczyniały się do zrównoważonej gospodarki wiejskiej 
i zrównoważonego rozwoju. Ważną kwestią jest ponowne zdefiniowanie roli go-
spodarstw rolnych jako potencjalnych, wielofunkcyjnych przedsiębiorstw wiej-
skich obsługujących różne rynki tak, aby przyczyniać się do zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich.

Reformy wspólnej polityki rolnej stały się podstawą zintegrowanego, wielo-
funkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (Dwyer, Ward, Lowe, Baldock, 2007). Jak 
podkreśla Niedzielski, obszary wiejskie tradycyjnie kojarzy się z funkcją rolniczą. 
Jednakże znaczenie funkcji dotyczącej produkcji żywności i surowców rolnych 
maleje na rzecz produkcyjnych funkcji nierolniczych (np. surowce energetyczne, 
pozarolnicza działalność gospodarcza) oraz funkcji publicznych. Powierzchnia 
użytków rolnych, a więc przestrzeń wiejska wykorzystywana w realizacji pro-
dukcyjnej funkcji rolniczej, systematycznie maleje. Przybywa ludności zamiesz-
kującej obszary wiejskie, a jednocześnie zmniejsza się liczba osób aktywnych 
zawodowo w rolnictwie (Niedzielski, 2015). Wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich polega przede wszystkim na różnicowaniu gospodarki wiejskiej, a więc 
odchodzeniu od traktowania obszarów wiejskich jako stref wyłącznie rolniczych, 
gdzie prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca. Wielofunkcyjny rozwój wsi 
to proces włączenia w rozwój obszarów wiejskich dodatkowych funkcji pozarol-
niczych (Kłodziński, 2010). 
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5.2.  ODDZIAŁYWANIE SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO
NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Od wieków rolnictwo i produkcja żywności są podstawową formą aktywności 
gospodarczej na terenach wiejskich, a tworzenie i funkcjonowanie łańcuchów 
dostaw żywności jest podstawowym elementem modelu rozwoju tych terenów 
(Granvik i in., 2012; Marsden, Morley, 2014; Rizov, 2006). Powstaje jednak py-
tanie, jaka jest współcześnie rola sektora żywnościowego w zrównoważonym 
rozwoju obszarów wiejskich. Polityka rozwoju obszarów wiejskich w UE często 
była postrzegana jako zbiór instrumentów, który nadmiernie koncentruje się na 
rozwoju sektora rolnego i potrzebach rolników. Saraceno (2003) podkreśla dwie 
różne funkcje występujące we współczesnej wspólnej polityce rolnej. Pierwsza 
funkcja, o charakterze sektorowym, uwzględnia potrzeby strukturalne sektora 
rolnego, natomiast druga, o charakterze terytorialnym, dotyczy rozwoju obsza-
rów wiejskich w ramach wielosektorowego, zintegrowanego podejścia. Funkcja 
sektorowa sięga lat 60. ubiegłego wieku i została opracowana w celu dostoso-
wania do istniejących środków wsparcia rynku, koncentrując się na modernizacji 
gospodarstw rolnych. Funkcja terytorialna pojawiła się po raz pierwszy w drugiej 
połowie lat 80. XX wieku i bardziej koncentrowała się na rozwoju regionalnym na 
szerszych obszarach wiejskich. Można postawić w tym momencie pytania: czym 
charakteryzuje się współczesny rozwój obszarów wiejskich i jaką rolę w tym roz-
woju odgrywa rolnictwo i powiązany z nim cały łańcuch żywnościowy? W jakim 
stopniu rozwój obszarów wiejskich jest zjawiskiem nierolniczym? Czy rolnictwo 
odgrywa kluczową rolę?

Jak podkreślają Kowalski i współautorzy (2011), rolnictwo zmieniając się, 
zarazem zmienia swoje miejsce w gospodarce i funkcje w społeczeństwie, wpły-
wając na nowe miejsce wsi w społeczeństwie oraz jej nową strukturę społeczną. 
Rolnictwo „od zawsze” było cechą definicyjną wsi, a rolnicy dominującą liczebnie 
i/lub symbolicznie grupą jej mieszkańców. Miejsce rolnictwa na wsi wyekspo-
nowało zwłaszcza społeczeństwo przemysłowe, tworząc jego agroindustrialny 
model rozwoju. Procesy modernizacji rolnictwa uwolniły ogromne rzesze ludzi 
dotąd pracujących w rolnictwie, które wchłonęły przemysł i miasto. Zmiany 
w rolnictwie wpłynęły na deruralizację społeczeństwa (zwaną też urbanizacją) 
oraz dezagraryzację. 

Marsden z zespołem (2000) przedstawił model, który ilustruje różne kon-
cepcje tradycyjnego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich opartego na rol-
nictwie (rys. 51). Lina A przedstawia konwencjonalne rolnictwo, napędzane 
mechanizmem obniżania kosztów. Linia B ilustruje nowe możliwości rozwoju 
obszarów poprzez zwiększenie wartości dodanej i synergię działania (Marsden 
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i in., 2002). Nasilająca się konkurencja na rynkach światowych, jak również 
wzrost stopnia przetworzenia żywności powodują zmniejszanie się udziału rol-
nictwa w wartości finalnych produktów żywnościowych. Jednocześnie w ostat-
nim okresie pojawiło się wiele różnych inicjatyw na rzecz wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich, które zakładały, że poprzez nowe funkcje rolnic-
twa można odwrócić niekorzystne tendencje w zakresie spadku dochodów z go-
spodarstwa. Współczesny rozwój obszarów wiejskich oparty na rolnictwie jest 
postrzegany jako poszukiwanie nowego modelu rozwoju dla rolnictwa, oparte-
go na różnych strategiach gospodarczych. W ramach tych strategii rozwijają się 
wielofunkcyjne gospodarstwa rolne, dołączające do działalności podstawowej 
np. działalność agroturystyczną, czy też powiązane ze wsią przedsiębiorstwa, 
zajmujące się takimi działaniami, jak turystyka wiejska, ochrona krajobrazu, 
działalność kulturowa itp. Wilkin (2011) podkreśla, że nie można zrealizować 
koncepcji zrównoważonego rozwoju, jeśli nie wdroży się zasad rolnictwa wie-
lofunkcyjnego, ukierunkowanego na realizację zarówno celów komercyjnych 
(konkurencyjności rolnictwa), jak i celów związanych z funkcjami rolnictwa 
jako dostarczyciela dóbr publicznych i dóbr merytorycznych. Hilden z zespołem 
(2012) stwierdził, że zmiana podejścia w interwencji państwa w ciągu ostatnich 
dekad z sektorowego na rozwój obszarów wiejskich spowodowała, że rolnictwo 
zaczęto postrzegać jako działalność gospodarczą, która może i musi być powią-
zana z innymi funkcjami obszarów wiejskich.

Rozwój obszarów wiejskich 
A

B
Konwencjonalne rolnictwo: 
„wyścig do dna”

Wartość 
dodana

Wartość

Czas

Zakres zaniechanych inicjatyw

A. Ekonomia skali w rolnictwie
 często oznacza redukcję
 wartości produkcji. 

B. Ekonomia zakresu oznacza
 zwiększenie wartości dodanej
 na poziomie gospodarstwa
 rolnego.

RYSUNEK 51. Potencjał ekonomii zakresu w stosunku do ekonomii skali
Źródło: (Marsden i in., 2002).
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Z wielofunkcyjnością obszarów wiejskich powiązane jest pojęcie wielofunk-
cyjność rolnictwa (multifunctionality of agriculture). W literaturze ekonomicznej 
wyodrębnia się cztery grupy pozaprodukcyjnych funkcji rolnictwa:
– zarządzanie zasobami ziemi w celu utrzymania jej żyzności, tworzenie do-

brych warunków dla dziko żyjących zwierząt i roślin, ochrona dobrostanu 
zwierząt, utrzymanie bioróżnorodności i poprawa obiegu składników odżyw-
czych w systemach produkcji rolnej;

– zarządzanie zasobami wodnymi, poprawa jakości wód, zapobieganie powo-
dziom, wytwarzanie energii wodnej i wiatrowej;

– utrzymywanie spójności i żywotności obszarów wiejskich, podtrzymywanie 
i wzbogacanie tradycji kulturowej, rozwój agroturystyki;

– zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowej żywności (food secu-
rity and food safety) (Heffner, 2011). 
Wielofunkcyjność oznacza rozwój w rolnictwie różnych rodzajów działalno-

ści, które przyczyniają się do pozytywnych zmian gospodarczych, społecznych 
i środowiskowych (Renting i in., 2009). Heringa i współpracownicy (2013) 
wskazują na cztery różne przejawy wielofunkcyjności w rolnictwie: troskę o 
środowisko, turystykę, usługi społeczne i sprzedaż bezpośrednią w gospodar-
stwie. Otoliński i Wielicki (2003) określają, że wielofunkcyjność terenów wiej-
skich sprowadza się do trzech odrębnych obszarów (sfer) aktywności: gospo-
darczej, ekologicznej i demograficzno-kulturowej (rys. 52). Jako początki takiej 
wielofunkcyjnej wsi autorzy wskazują kształtowanie się na obszarach wiejskich 
zawodów pozarolniczych, funkcjonujących w oderwaniu od gospodarstwa lub 
luźno z nim związanych.

Van der Ploeg z zespołem (2000) wskazuje, że rozwój obszarów wiejskich 
oznacza rekonstrukcję rolnictwa i wsi oraz ich dostosowanie do europejskiego 
społeczeństwa i kultury. Uznają rozwój obszarów wiejskich za proces wielopozio-
mowy, zakorzeniony w historycznych tradycjach. W procesie tym konieczne jest 
uwzględnienie globalnych powiązań między rolnictwem a społeczeństwem i do-
stosowanie rolnictwa do szybko zmieniających się potrzeb europejskiego społe-
czeństwa. Jedną z form wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów wiejskich, 
jak wskazuje Wiatrak (1996), umożliwiającą uzyskiwanie dodatkowych źródeł 
dochodu i wykorzystanie wolnych zasobów, jest rozwój agroturystyki. 

Rolnictwo europejskie wytwarza szeroką gamę produktów nierynkowych, 
w tym dóbr publicznych. Podkreśla się wielofunkcyjny aspekt rolnictwa jako do-
stawcy takich dóbr, jak krajobrazy czy zachowanie różnorodności biologicznej 
(Czyżewski, Kułyk, 2011; Wilkin, 2011). Sektor rolny jest także w stanie zna-
cząco przyczynić się do wzrostu zatrudnienia na poziomie regionu, szczególnie 
na obszarach, które są opóźnione pod względem rozwoju (Kisiel, 2001; Czudec, 
Zając, 2010). 
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Produkcja rolnicza i leśna
o charakterze komercyjnym 

Profilaktyczno-lecznicza turystyka i wypoczynek

Bezpieczne dla środowiska wykorzystanie
surowców naturalnych

Produkcja rolnicza ekologiczna i integrowana

Produkcyjno-usługowa nierolnicza

Niekonwencjonalne wytwarzanie energii, w tym
geotermalnej, hydroelektrownie 

Podtrzymywanie rezerwowego potencjału produkcji
rolnej 

EKOLOGICZNA
DEMOGRAFICZNA

I KULTUROWA

GOSPODARCZA

Ochrona cennych
ekotypów roślin i zwierząt 

Ochrona i kształtowanie
rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej i krajobrazu 

Hydrologiczne

Ochrona obszarów cennych
ekologicznie 

Rezydencjalno-socjalna

Wkład w społeczne
i kulturowe życie kraju

Ochrona i kształtowanie
krajobrazu kulturowego

Opanowanie terenów
marginalnych przez

„żywioł ludzki” 

RYSUNEK 52. Główne sfery aktywności obszarów wiejskich
Źródło:. Otoliński E., Wielicki E. (2003).
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5.3.  KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW I ICH ROLA NA OBSZARACH 
WIEJSKICH

Tworzenie, funkcjonowanie i ewolucja łańcuchów dostaw żywności są jednym 
z kluczowych wymiarów nowych modeli rozwoju obszarów wiejskich (Marsden, 
1998). Współczesne łańcuchy żywnościowe obejmują trzy ważne sektory gospo-
darki, tj. rolnictwo, przemysł spożywczy i handel detaliczny. Przemysł spożywczy 
jest odpowiedzialny za zwiększanie użyteczności surowców rolniczych. Ogniwo to 
odgrywa kluczową rolę w transformacji masowych produktów rolnictwa w pro-
dukty żywnościowe, bardziej atrakcyjne i użyteczne dla konsumentów. W ramach 
działalności przemysł spożywczy realizuje takie funkcje, jak: produkcja, transport, 
magazynowanie, finansowanie. Zajmuje strategiczną pozycję w łańcuchu biogo-
spodarki. Jest końcowym odbiorcą w łańcuchu surowców rolniczych i wpływa na 
produkcję rolniczą. Jest też początkowym ogniwem łańcucha dostaw przetworzo-
nych produktów spożywczych i wpływa na rynki konsumenckie. Przedsiębiorstwa 
wchodzące w skład przemysłu spożywczego integrują ogniwa agrobiznesu, gdyż 
surowce są kontraktowane i skupowane od rolników, a następnie przetwarzane 
i uszlachetniane na produkty żywnościowe. W dalszej kolejności są one sprzeda-
wane na rynku wewnętrznym i eksportowane. W nowocześnie zorganizowanych 
zakładach przetwórczych dokonywane jest zabezpieczenie nietrwałych surow-
ców roślinnych i zwierzęcych w celu ich spożycia w późniejszym terminie lub ich 
przetworzenia (Firlej, Żmija, 2014).

Analiza tendencji, które miały miejsce w organizacji i strukturze łańcucha 
żywnościowego, wskazuje na kilka procesów zachodzących w ostatnich dekadach. 
Od połowy lat 80. XX wieku coraz powszechniej można zaobserwować wycofy-
wanie się państwa z ingerencji w rynki rolne. Z drugiej strony, następuje wzrost 
znaczenia międzynarodowych podmiotów gospodarczych, zwłaszcza podmiotów 
działających w handlu detalicznym, które wprowadzają rozwiązania i strategie 
dostosowania się do coraz bardziej zróżnicowanych wymagań konsumentów.

Wpływ na funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności mogą mieć cechy 
przemysłu spożywczego i detalicznego sektora spożywczego. Niektóre składowe 
przemysłu spożywczego i handlu detalicznego produktami spożywczymi wyka-
zują stosunkowo wysoki stopień koncentracji. Ponadto, w całym łańcuchu dostaw 
żywności zachodzi konsolidacja, która może mieć wpływ na istniejącą równowa-
gę między siłą przetargową producentów żywności i sprzedawców detalicznych. 
Konsolidacja następuje w całym łańcuchu dostaw żywności. Szczególnie sektor 
detaliczny charakteryzuje się zwiększoną obecnością dużych detalistów żywno-
ści. W ramach większego i coraz bardziej zintegrowanego jednolitego rynku euro-
pejskiego konsolidacja może prowadzić do wzrostu wydajności i wywierać presję 
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na obniżanie cen. Konieczna jest jednak skuteczna polityka konkurencji, która 
zagwarantuje, że korzyści wynikające z tego procesu konsolidacji nie zostaną 
stracone przez potencjalnie negatywne skutki uboczne (takie jak porozumienia 
antykonkurencyjne lub nadużycia pozycji dominującej), które mogłyby przeszko-
dzić skutecznej konkurencji. W sektorach przetwórstwa spożywczego poziom 
koncentracji różni się znacznie w zależności od kategorii artykułów żywnościo-
wych. Do najbardziej skoncentrowanych sektorów należy produkcja słodyczy 
i wyrobów cukierniczych. Firmy działające w najbardziej skoncentrowanych sek-
torach żywności zwykle oferują produkty z międzynarodową marką. Silna marka 
może być oznaką jakości produktu, pomagając zapewnić lojalność konsumenta. 
Może też zniechęcać potencjalnych konkurentów do wejścia na rynek. Produkty 
żywnościowe, które są mniej zróżnicowane, takie jak chleb, mięso lub mąka, są 
zazwyczaj wytwarzane przez mniej skoncentrowane sektory.

Proces konsolidacji w sektorze detalicznym żywności trwa obecnie na całym 
terytorium UE, ale ruch konsolidacyjny jest szczególnie silny w nowych państwach 
członkowskich. W tych krajach konsolidacja szła w parze ze wzrostem powierzch-
ni sprzedażowej w handlu detalicznym, co można wyjaśnić zarówno większą liczbą 
indywidualnych sklepów, jak i wzrostem średniej wielkości sklepu. W wielu „sta-
rych” państwach członkowskich konsolidacji towarzyszyły przejście z mniejszych 
na większe formaty sklepów (tj. hipermarkety, supermarkety i dyskonty), a także 
ogólna redukcja liczby sklepów. Sklepy wielkopowierzchniowe mogą uzyskiwać 
korzyści skali skutkujące niższymi cenami produktów.

Innym trendem, który występuje w niektórych krajach UE, jest wzrost udzia-
łu sklepów dyskontowych w ogólnej sprzedaży detalicznej. Obecność dyskon-
tów wywiera presję na innych sprzedawców, aby coraz bardziej koncentrować 
się na wymiarze cenowym i wpływać na rentowność (Cleeren i in., 2010). Ich 
wzrastająca liczba jest związana ze zmianą nawyków zakupowych w gospodar-
stwach domowych i korzystną ofertą cenową produktów. Badania wskazują, że 
dyskonty są powszechne w większości krajów UE (Oosterveer, Sonnenfeld, 2012). 
Również w Polsce ich udział w rynku jest znaczny i nadal rośnie (Kłosiewicz-Gó-
recka, 2013). Globalni detaliści dyktują warunki producentom żywności, którzy 
następnie wymuszają zmiany w całym łańcuchu żywnościowym. Inną cechą euro-
pejskich systemów żywnościowych, wynikającą z działalności globalnych sprze-
dawców detalicznych, jest wzrost znaczenia marek własnych na rynku żywnoś-
ciowym. Produkty marek własnych obejmują wszystkie towary sprzedawane pod 
marką detalisty. W niektórych przypadkach sprzedawca może należeć do grupy 
hurtowej, która jest właścicielem marek dostępnych tylko dla członków grupy. 
Duże supermarkety, hipermarkety, drogerie i dyskonty oferują obecnie prawie 
każdy produkt pod marką sprzedawcy. Dla konsumenta marka prywatna stanowi 
możliwość kupowania produktów wysokiej jakości.
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Stopień siły przetargowej osiągany przez przedsiębiorstwa na rynkach po-
wiązanych pionowo jest różny w zależności od kategorii produktu i może poten-
cjalnie prowadzić do braku równowagi w łańcuchu dostaw żywności. Wpływa na 
to pozycja firm na rynkach, na których działają jako dostawcy czy jako kupujący. 
Konsolidacja w sektorze może spowodować zamknięcie dostępu do rynku. Fakt, 
że wielu dużych detalistów coraz częściej działa w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, powoduje, że mają oni możliwość sprzedaży produktów większej 
liczbie konsumentów, co wzmacnia ich pozycję. Konsekwencją konsolidacji na po-
ziomie detalicznym jest to, że dostawcy mają ograniczone możliwości sprzedaży. 
Gdy natomiast koncentracja występuje w przemyśle spożywczym, sprzedawcy 
detaliczni muszą liczyć się z ograniczeniem alternatywnych źródeł zaopatrzenia. 
Ostatecznie nadmierna koncentracja może doprowadzić do wzrostu cen. Z tego po-
wodu działania w sektorach łańcucha dostaw żywności i zachowania uczestników 
rynku muszą być ściśle kontrolowane, aby zapobiegać takim sytuacjom.

Podstawą konwencjonalnego łańcucha dostaw jest relacja nabywca-dostawca. 
Głównym celem tych relacji jest zminimalizowanie kosztów produkcji i transakcji. 
Stosunki między kupującym a dostawcą można podzielić na trzy rodzaje, w za-
leżności od poziomu zaufania i ryzyka w relacji. W przypadku niskiego poziomu 
ryzyka i (lub) niewielkiej potrzeby zaufania relacje nabywca-dostawca najlepiej 
regulowane są przez mechanizm rynkowy. Aby osiągnąć sytuację wysokiego po-
ziomu zaufania i niskiego poziomu ryzyka, najlepiej jest zarządzać tymi relacjami 
za pomocą odnawialnych kontraktów umownych. W przypadku natomiast hierar-
chii występuje wysoki poziom ryzyka i niski poziom zaufania. Koncepcja zintegro-
wanego zarządzania łańcuchem dostaw opiera się na założeniu, że integracja lub 
zwiększona koordynacja procesów i działań między podmiotami w łańcuchu po-
woduje wzrost wydajności i wyższy poziom przewagi konkurencyjnej. Koncepcja 
zintegrowanych łańcuchów dostaw zakłada, że współpraca między podmiotami 
łańcucha dostaw przynosi wzajemne korzyści. 

Obserwowaną tendencją w łańcuchach dostaw jest również poszukiwanie 
lokalnych źródeł zaopatrzenia. Obawy o niestabilność cen i dostępność dostaw, 
a także zainteresowanie konsumentów pochodzeniem produktów skłoniły deta-
listów do nawiązywania bardziej bezpośrednich relacji z rolnikami. Przejawem 
tego jest współpraca z producentami rolnymi i propagowanie bardziej zrówno-
ważonych praktyk rolniczych (redukcja stosowania pestycydów, podnoszenie 
standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, podnoszenie identyfikowalności 
produktu na drodze od „pola do stołu”).

Występujące strategie w sprzedaży detalicznej w Europie wskazują, że obecny 
kierunek przemian w systemie żywnościowym koncentruje się na stopniowych 
zmianach technologicznych, a nie na innowacyjnej i radykalnej restrukturyza-
cji lub zmianie na poziomie całego systemu, chociaż istnieją również przykłady 
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bardziej radykalnych zmian systemowych i strukturalnych, których przejawem 
są alternatywne sieci żywnościowe. Na tym tle ogólnych tendencji występują-
cych w łańcuchach dostaw żywności w Europie należy zwrócić uwagę na krótkie 
łańcuchy dostaw. Po pierwsze, szczególnie ważne jest zrozumienie mechanizmu 
kreowania wartości dodanej przez te łańcuchy, a po drugie – ich roli w rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Kluczową cechą krótkich łańcuchów dostaw jest ich zdolność do zapewnienia 
konsumentowi możliwości oceny wartości żywności na podstawie własnej wiedzy 
i doświadczenia. Zwykle przy produktach w ramach krótkich łańcuchów dostaw 
jest możliwa identyfikacja miejscowości, a nawet gospodarstwa, w którym pro-
dukty są wytwarzane. Krótkie łańcuchy dostaw pozwalają więc w dużej mierze 
na określenie pochodzenia produktu spożywczego, co przyczynia się do podno-
szenia jego jakości. Znając źródło pochodzenia produktu, konsument może ocenić 
jego jakość i będzie skłonny lub nie do zapłaty określonej ceny. Stwarza to pewien 
rodzaj relacji między producentem a konsumentem w tych łańcuchach dostaw 
oraz umożliwia określanie wartości produktu. Pozwala to także producentom na 
odróżnienie ich produktów od bardziej anonimowych towarów w masowych sy-
stemach dystrybucji i potencjalnie na uzyskanie wyższej ceny. Wszystkie krótkie 
łańcuchy dostaw działają, przynajmniej w części, na zasadzie, że im bardziej pro-
dukt jest osadzony w lokalnej przestrzeni, tym rzadziej występuje on na rynku 
globalnym (lub nie występuje w ogóle). 

Alternatywne systemy żywnościowe charakteryzują się innowacjami w rela-
cjach między produkcją a spożyciem żywności. Odbywa się to na ogół przez łącze-
nie żywności ze społecznym, kulturowym i środowiskowym kontekstem jej pro-
dukcji. Takie działania w stosunku do konwencjonalnego systemu żywnościowego 
odnoszą się do właściwych relacji między producentem a konsumentem. Dotyczy 
to zachowania odpowiedniej jakości produktów żywnościowych, uwzględniania 
znaczenia środowiska naturalnego czy dobrostanu zwierząt. Wśród tych, którzy 
biorą udział w alternatywnych systemach żywnościowych, istnieje poczucie, że 
produkują i konsumują żywność o wyższej jakości w porównaniu z konwencjo-
nalnym systemem żywnościowym (Pearson i in., 2011). Alternatywne systemy 
żywnościowe obejmują cały łańcuch produkcji, przetwarzania, sprzedaży i kon-
sumpcji żywności. Są to systemy umożliwiające bezpośredni kontakt między 
konsumentami a producentami i (lub) w którym konsumenci i producenci wcho-
dzą ze sobą w długoterminowe relacje. Odległość między różnymi podmiotami 
zostaje ograniczona (zarówno pod względem geograficznym, jak i liczby ogniw 
w łańcuchu) (Mathijs i in., 2006).

Stworzenie alternatywnych łańcuchów dostaw żywności wpływa na zmianę 
charakteru i struktury dominującego konwencjonalnego łańcucha w kierunku 
większej równowagi (Martinez i in., 2010). Dzieje się tak dlatego, że alternatywne 
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łańcuchy mają różne skutki (zazwyczaj pozytywne) w odniesieniu do przestrzeni, 
czasu i struktury łańcucha dostaw. W wymiarze przestrzennym lokalny łańcuch 
dostaw żywności ma mniejszy zasięg, co może mieć pozytywny wpływ na lokal-
nych i krajowych producentów żywności i przetwórców. Ponadto zmniejszają się 
koszty transportu, co pozwala na oszczędność zasobów czy energii w porównaniu 
do podobnych systemów konwencjonalnych. Ponieważ produkty żywnościowe są 
transportowane na krótsze odległości, lokalny łańcuch dostaw żywności może 
również działać szybciej. Wskazuje się, że lokalne łańcuchy dostaw pozwalają 
osiągać korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom, zwiększając w ten sposób 
zróżnicowanie łańcucha, co może mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie 
sektora żywnościowego i jego rozwój.

Alternatywne systemy żywnościowe obejmują różne formy, w tym przede 
wszystkim rozwój i marketing lokalnych oraz regionalnych marek produktów 
żywnościowych; ekspansję i promocję rynków rolnych; sprzedaż bezpośrednią do 
lokalnych restauracji, szkół, szpitali i innych instytucji; rolnictwo miejskie i ruch 
Slow Food (Oosterveer, Sonnenfeld, 2012). Inicjatywy te tworzą alternatywę dla 
uprzemysłowionego i skomercjalizowanego łańcucha dostaw żywności, bazując 
na unikalnych cechach miejsca produkcji (Feenstra, 2002). Żywność produkowa-
na lokalnie uważana jest za bardziej atrakcyjną ze względu na świeżość, aroma-
tyczność, wspieranie przez lokalnych producentów miejscowej gospodarki. Pro-
dukty lokalne są również chronione przed zanieczyszczeniem oraz problemami 
z transportem (Pearson i in., 2011). Rozwój lokalnych systemów żywnościowych 
stał się w ostatnich latach również jednym z priorytetów UE (EC, 2011c).

W kontekście alternatywnych systemów żywnościowych należy zwrócić uwa-
gę na kwestię żywności ekologicznej. Produkcja prowadzona systemem ekolo-
gicznym wiąże się ze zmniejszaniem ilości zużywanej energii i promuje się jako 
alternatywa i bardziej przyjazna dla środowiska i człowieka. W rzeczywistości 
zazwyczaj tylko na etapie pierwotnej produkcji ekologiczny łańcuch dostaw róż-
ni się od łańcucha konwencjonalnego. Na etapach przetwarzania i dystrybucji 
żywności oba systemy żywnościowe są prawie identyczne. Zakłady przetwórcze, 
mimo że powinny być certyfikowane jako ekologiczne, przeważnie nie różnią się 
od konwencjonalnych (np. w produkcji zwierzęcej wyposażeniem w maszyny, 
urządzenia). Również procesy chłodzenia i zamrażania odbywają się na podob-
nym poziomie w obu łańcuchach dostaw. Tego faktu wielu zwolenników rolni-
ctwa ekologicznego nie dostrzega.

Na względnie dobrym poziomie odbywa się natomiast sprzedaż detaliczna 
świeżych ekologicznych owoców i warzyw, w dużej mierze w supermarketach. 
Skutkuje to korzyścią dla producentów ekologicznych, którzy mają zapewniony 
dostęp do dużej liczby potencjalnych konsumentów. Oznacza też, że produkty 
muszą spełniać rygorystyczne standardy supermarketów. Niekiedy prowadzi to 
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do dużych strat w ekologicznej produkcji, gdyż wygląd takich produktów nie za-
wsze jest idealny. Dlatego część zebranych ekologicznych produktów uznaje się 
za odpady, ponieważ odbiegają one od norm ogólnej wielkości, koloru lub mają 
uszkodzenia.

Coraz częściej obserwuje się także, że np. firmy pakujące, które przede 
wszystkim zajmują się produktami wytwarzanymi w sposób konwencjonalny, 
również wprowadzają na rynek produkty ekologiczne. Podobna sytuacja dotyczy 
również przetwórców. Dlatego funkcjonowanie ekologicznego łańcucha dostaw 
jest w dużym stopniu uzależnione od operatorów łańcucha konwencjonalnego. 
W przypadku struktury łańcucha dostaw analizy wskazują, że z uwagi na niewiel-
kie znaczenie produkcja i dystrybucja żywności ekologicznej zostały już przejęte 
przez dużych producentów, przetwórców i sprzedawców detalicznych w ramach 
ich strategii dywersyfikacji. Zasadniczo można powiedzieć, że żywność ekologicz-
na stała się „markową” formą produkcji, oferując wszystkim stronom w łańcuchu 
możliwość osiągnięcia wyższych zysków. 

5.4.  SPOŁECZNO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA
ROZWOJU SEKTORA ROLNEGO

Rolnictwo i sektor żywnościowy oddziałują na stan i rozwój obszarów wiejskich. 
Ważny jest jednak również wpływ obszarów wiejskich na produkcję rolniczą 
i sektor żywnościowy. Zmiany w gospodarce narodowej, w sektorze rolnictwa 
czy w przedsiębiorstwie rolnym zależą od wielu uwarunkowań, w tym społecz-
nych, środowiskowych i gospodarczych. Rozwój rolnictwa we współczesnym 
świecie jest rezultatem zarówno samoistnych procesów gospodarczych, jak i re-
alizowanej krajowej polityki rolnej uwzględniającej zarówno uwarunkowania 
wewnętrzne, jak i światowe tendencje wyznaczające miejsce sektora rolnego 
w gospodarce poszczególnych krajów, jego znaczenie i kierunki zmian. Jak pod-
kreśla Kowalski z zespołem (2011), związki rolnictwa z całym gospodarstwem 
społecznym nasilają się, mimo relatywnego zmniejszania się pozycji rolnictwa 
w podstawowych wielkościach makroekonomicznych. Stanowi to prawidłowość 
obserwowaną we wszystkich krajach i znajdującą wytłumaczenie głównie w niż-
szej dochodowej elastyczności popytu na produkty żywnościowe niż na inne 
dobra i usługi, ograniczonych rozmiarach zapotrzebowania na te produkty oraz 
wyższym tempie wzrostu wydajności ogółu czynników produkcji w rolnictwie 
niż tempo wzrostu popytu.

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na działalność rolniczą na 
obszarach wiejskich. Bathrellos z zespołem (2013) jako najważniejsze z nich 
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wskazał czynniki związane z geologią, geomorfologią oraz czynniki społeczne, 
gospodarcze i naturalne. Yong i współautorzy (2013) określili inne, ważne de-
terminanty działalności rolniczej, takie jak: zużycie pośrednie, inwestycje, siła 
robocza, wykorzystywany obszar, postęp techniczny i wydajność, klimat i sub-
sydia. 

Należy podkreślić, że w literaturze istnieje wiele badań dotyczących dynamiki 
zmian zachodzących na obszarach wiejskich, ale niewiele z nich dotyczy przekro-
jowej analizy wpływu innych sektorów związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z sektorem rolnym, a także cech strukturalnych gospodarstw rolnych na wyniki 
produkcyjne rolnictwa. W tej części pracy podjęto próbę oceny wpływu na pro-
dukcję rolniczą rozwoju niektórych gałęzi przemysłu oraz niektórych sektorów 
usługowych funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa. Uwzględniono tu leśnictwo, 
przemysł spożywczy i sektor turystyczny. Jako miarę znaczenia tych sektorów 
w gospodarce regionalnej wykorzystano liczbę zatrudnionych. Analiza obejmu-
je również ocenę wpływu niektórych cech strukturalnych rolnictwa, takich jak: 
zatrudnienie, liczba gospodarstw z produkcją zwierzęcą, liczba gospodarstw, 
których kierownicy mają pełne wykształcenie rolnicze, wielkość inwestycji 
w rolnictwie, czy wielofunkcyjność rolnictwa mierzoną wielkością przychodów 
(gospodarstw rolnych) z działalności usługowej i przetwórczej. Badano ponadto 
wpływ rozwoju regionu mierzony wartością dodaną brutto wytworzoną w sek-
torze przemysłowym i wartością dodaną brutto wytworzoną w sektorze usług 
na wyniki rolnictwa. Uwzględniono uwarunkowania demograficzne (wielkość 
populacji i gęstość zaludnienia) oraz warunki środowiskowe, charakteryzowane 
przez powierzchnię użytków rolnych znajdujących się na terenach Natura 2000, 
powierzchnię użytków rolnych pod uprawami ekologicznymi, a także powierzch-
nię lasów użytkowanych przez rolników.

Do badań wykorzystano (po analizie doboru postaci analitycznej modelu eko-
nometrycznego) funkcję Cobba i Douglasa o postaci:

 k si
i i i kiY x x x e

Estymacji parametrów dokonano KMNK po uprzednim zlinearyzowaniu tej 
funkcji do postaci:

 i i i k k iy x x x

Przyjęto 16 zmiennych objaśniających (Aneks, tabela 1.11). Wszystkie informa-
cje uzyskano z bazy danych Eurostatu. Dane dotyczyły regionów NUTS 2 w 28 kra-
jach UE. Spośród analizowanych zmiennych statystycznie istotnych okazało się 
11 z nich. Oszacowanie modelu można więc przedstawić w następujący sposób:
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 i i i iy x x x

gdzie:
x1 – zatrudnienie w rolnictwie w i-tym regionie
x2 – zatrudnienie w leśnictwie,
x3 – zatrudnienie w przemyśle spożywczym,
x4 – zatrudnienie w sektorze turystycznym,
x5 – wartość dodana sektora usług, 
x6 – wartość usług rolniczych,
x7 – gęstość zaludnienia,
x8 – kierownicy gospodarstw z wykształceniem rolniczym,
x9 – nakłady na środki trwałe w rolnictwie (ceny bieżące),
x10 – powierzchnia obszaru Natura 2000 w użytkowaniu rolniczym, 
x11 – powierzchnia pod uprawami ekologicznymi,
βi – Parametry, i = 0, 1, …, n, gdzie indeks i reprezentuje regiony UE.

W tabeli 17 przedstawiono wyniki, które uzyskano za pomocą oprogramo-
wania Stata (2015). Zgodnie z modelem Cobba-Douglasa, zmienne zostały zline-
aryzowane za pomocą logarytmu naturalnego. Przeprowadzono analizę regresji 
metodą najmniejszych kwadratów, zostały wykonane testy Breuscha-Pagana/Co-
oka-Weisberga oraz test Ramsey RESET. W celu zbadania homoskedastyczności 
składnika losowego został wykonany test Breuscha-Pagana/Cooka-Weisberga. 
W przypadku braku podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, mówiącej o homo-
skedastyczności składnika losowego korzystano z metody najmniejszych kwa-
dratów, w przeciwnym przypadku korzystano z metody OLS (robust), biorącej 
poprawkę na heteroskedastyczność. W celu zbadania poprawności specyfikacji 
modelu regresji wykonano test Ramsey RESET. W przypadku braku podstaw do 
odrzucenia hipotezy zerowej, mówiącej o tym, że model jest dobrze określony, nie 
wprowadzano żadnych zmian do modelu.

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano model zbudowany z 11 
istotnych statystycznie predyktorów oraz stałej. Nieistotny statystycznie wynik 
testu Breuscha-Pagana/Cooka-Weisberga (13,290; p > 0,01) nie pozwala na od-
rzucenie hipotezy zerowej o homoskedastyczności, przez co nie stosowano żad-
nych poprawek uwzględniających heteroskedastyczność. Wynik testu Ramsey 
RESET (1,760; p > 0,01) nie pozwolił na odrzucenie hipotezy zerowej, mówiącej 
o tym że, model jest dobrze określony, dlatego nie wprowadzono żadnych zmian 
do modelu. Wyniki analizy pozwoliły stwierdzić, iż negatywnie na wartość 
produkcji rolniczej wpływały zatrudnienie w sektorze turystycznym, gęstość 
 zaludnienia, powierzchnia pod uprawami ekologicznymi, a także wykształce-
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TABELA 17. Wyniki analizy

Model OLS

Zatrudnienie w rolnictwie 0,335*

Zatrudnienie w leśnictwie 0,055*

Zatrudnienie w przemyśle spożywczym 0,218*

Zatrudnienie w sektorze turystycznym –0,182*

Wartość dodana sektora usług 0,299*

Wartość usług rolniczych 0,218*

Gęstość zaludnienia –0,342*

Kierownicy gospodarstw z wykształceniem rolniczym –0,067*

Nakłady na środki trwałe w rolnictwie (ceny bieżące) 0,472*

Powierzchnia obszaru Natura 2000 w użytkowaniu rolniczym 0,103*

Powierzchnia pod uprawami ekologicznymi –0,083*

β**
0 10,75

Test Breuscha-Pagana/Cooka-Weisberga na heteroskedastyczność 13,290

Test Ramsey RESET z wykorzystaniem dopasowanych wartości 1,760

R2 0,9399

* statystycznie istotne, ** βi = EXP(ln β0)

Żródło: opracowanie własne.

nie rolnicze kierowników gospodarstw. Zaskakujący w tym zestawieniu jest 
negatywny wpływ formalnego wykształcenia rolniczego na osiąganą produkcję 
rolniczą. Może to oznaczać, że sam fakt posiadania formalnego wykształcenia 
rolniczego nie determinuje wzrostu produkcji. Ważne są również inne sposoby 
dokształcania i doskonalenia zawodowego. W przeważającej części badań wska-
zuje się na dodatni wpływ wykształcenia wyższego (a nie rolniczego) kierow-
ników gospodarstw na produkcję rolniczą (m.in. Gołębiewska, Klepacki, 2001; 
Kołoszko-Chomętowska, 2008; Nowak i in., 2016) na efekty gospodarowania. 

Przedstawione wyniki wskazują, że potrzebna jest koncentracja na działalno-
ści rolniczej na obszarach wiejskich, ale konieczne jest też rozwijanie działalności 
alternatywnej w celu uzyskania przez rolników lepszych wyników ekonomicz-
nych. Rozwój obszarów wiejskich jest zróżnicowany lokalnie oraz regionalnie 
i w takim kontekście można wskazać wiele, niekiedy trudnych do rozwiązania, 
problemów. Mogą się one wiązać z brakiem odpowiedniej infrastruktury czy 
mniejszymi dochodami mieszkańców wsi. Rozwój obszarów wiejskich, w któ-
rym rolnictwo może być powiązane z innymi sektorami, wydaje się być właściwy, 
prowadząc do rozwoju innych niż rolnicza działalności na tych obszarach. Jest 
to związane z powstawaniem nowych miejsc pracy i wzrostem atrakcyjności wsi 
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jako miejsca zamieszkania i pracy. Może to więc zapobiegać przemieszczaniu się 
działalności gospodarczej i ludności ze stref wiejskich do miejskich. Oczywiste 
jest, że niezbędne są odpowiednie regulacje i właściwa polityka w zakresie zwięk-
szania wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Często wymaga to także pewnych 
strategii, aby promować w społeczeństwie alternatywne działania na wsi.

W przeprowadzonej analizie wykorzystano dane na poziomie NUTS 2. Re-
giony NUTS 2 (województwa) nie są jednolite pod względem cech przyrodni-
czych, demograficznych, społecznych i gospodarczych. Autor ma świadomość, iż 
rozważając problemy i uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 
w wielu przypadkach pożądane byłoby także odniesienie się do jednostek tery-
torialnych mniejszych niż województwa, np. jednostek NUTS 3, grup powiatów 
czy grup gmin. Mogłoby to prowadzić do pogłębienia analizy i uzyskania bardziej 
szczegółowych wyników. 





167

EWOLUCJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO 
W KIERUNKU BIOGOSPODARKI

6.1.  POJĘCIE BIOGOSPODARKI, PRZESŁANKI I STRATEGIA 
ROZWOJU

Podstawowym celem współczesnego rolnictwa i sektora żywnościowego jest 
sprostanie wzrostowi popytu na jego produkty. Główny kierunek rozwoju rolnic-
twa na początku XXI wieku jest determinowany procesami integracji z sektorem 
biotechnologicznym, energetycznym, wydobycia surowców mineralnych i prze-
mysłem farmaceutycznym w ramach biogospodarki (Kulawik, 2015). Z powodu 
wyczerpywania się wolnych zasobów ziemi nadających się do użytkowania rol-
niczego biogospodarka prawdopodobnie będzie drugą zieloną rewolucją, opartą 
głównie na zaawansowanej biologii molekularnej, wspieranej przez bioinforma-
tykę oraz modelowanie matematyczne, a więc ogólnie na genomice oraz biotech-
nologii.

Koncepcja biogospodarki (ang. bioeconomy) jest stosunkowo nowym okre-
śleniem działań gospodarczych wynikających z postępu w dziedzinie nauk biolo-
gicznych i wzrostu wiedzy naukowej z zakresu biotechnologii, genetyki, genomiki 
itp. Pojęciem biogospodarki określa się zrównoważoną produkcję i przekształ-
canie biomasy w różne produkty, m.in. takie jak żywność, farmaceutyki, włókna, 
produkty przemysłowe, oraz energię. Obejmuje ona zagregowany zestaw opera-
cji gospodarczych i działań związanych z produktami biologicznymi, które służą 
do tworzenia wartości ekonomicznej, wzrostu i korzyści dla społeczeństwa (EC, 
2012b). Zdefiniowanie biogospodarki jest złożonym zagadnieniem. Istnieje wie-
le jej definicji opracowanych przez środowiska akademickie, instytucje rządowe 
oraz międzynarodowe (Bugge i in., 2016; Maciejczak, Hofreiter, 2013; McCormick, 
Kautto, 2013). Główny problem w definiowaniu biogospodarki polega na tym, 

6
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że jest ona koncepcją wielowymiarową. Adamowicz wskazuje co najmniej czte-
ry sposoby postrzegania biogospodarki. Podkreśla, że można ją traktować jako: 
(1) nową koncepcję analityczno-poznawczą, (2) sektor współczesnej gospodarki, 
(3) ponadsektorową, strategiczną formę analizy i programowania działalności 
naukowej i praktycznej oraz (4) rozwinięcie i nowe zastosowanie wcześniej zna-
nych koncepcji rozwojowych odnoszących się do rozwoju rolnictwa i agrobiznesu 
(Adamowicz, 2017). Należy zgodzić się z poglądem wskazującym, że biogospo-
darka nie jest jeszcze nową koncepcją teoretyczną, lecz raczej nową koncepcją 
analityczno-poznawczą w ekonomii, która wyrosła z potrzeb nauki i praktyki oraz 
która ułatwia naukowcom proces badania, a odbiorcom daje możliwość zrozu-
mienia istoty oraz relacji zachodzących między różnymi elementami składowymi 
gospodarki. 

Podstawowym podejściem występującym w literaturze przedmiotu w definio-
waniu biogospodarki jest spojrzenie pokazujące, że biogospodarka to dynamicz-
nie rozwijający się sektor współczesnej, światowej gospodarki, wykorzystujący 
w procesach gospodarczych zasoby biologiczne (żywe organizmy, biotechnologie, 
bioprodukty i bioprocesy) do wytworzenia nowych produktów i usług. W 1988 
roku w artykule pt. Genomics and the world’s economy opublikowanym przez 
J. Enriqueza stwierdzono, że zastosowanie odkryć genomiki doprowadzi do re-
strukturyzacji firm i branż oraz zmian w całej światowej gospodarce (Enriquez, 
1998). Enriquez nakreślił wizję „tworzenia nowego sektora gospodarki, bazujące-
go na naukach o życiu” i chociaż nie używał określenia „biogospodarka”, źródło to 
stanowi podstawę koncepcji biogospodarki. Podejście traktujące biogospodarkę 
jako działania wykorzystujące osiągnięcia biotechnologii w procesach produkcji 
przemysłowej można znaleźć w definicji OECD z 2009 roku, zgodnie z którą bio-
gospodarka używa zaawansowanej wiedzy z zakresu biotechnologii do wytwa-
rzania różnego rodzaju produktów. Zastosowanie biotechnologii przyczynia się 
do zwiększenia wolumenu produkcji i generuje korzyści ekonomiczne (OECD, 
2009a). W podejściu OECD biogospodarka obejmuje trzy elementy: wiedzę bio-
technologiczną, odnawialną biomasę i ich zastosowanie w różnych rodzajach 
działalności produkcyjnej. 

Podejście bazujące na biotechnologii i jej zastosowaniach w praktyce jest rów-
nież prezentowane w dokumentach strategicznych dotyczących biogospodarki 
w USA. W 2011 roku opublikowano raport Departamentu Rolnictwa Stanów Zjed-
noczonych, w którym określono bazę wskaźników do pomiaru wzrostu i efektyw-
ności biogospodarki. Stwierdza się w nim, że biogospodarka obejmuje aktywno-
ści związane z produkcją i dystrybucją bioproduktów. Przez pojęcie bioprodukty 
rozumie się wyroby przemysłowe (inne niż żywność i pasze), które składają się 
w całości lub w znacznej części z produktów biologicznych, w tym odnawialnych 
surowców rolnych i materiałów leśnych (USDA, 2011). Z kolei w opublikowanym 
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w 2012 roku dokumencie pt. National Bioeconomy Blueprint przyjęto, że biogo-
spodarka, bazując na badaniach i innowacjach w dziedzinie nauk biologicznych, 
tworzy ekonomiczne aktywności i generuje korzyści społeczne (WH, 2012). Ra-
port z 2015 roku przygotowany na potrzeby Kongresu USA wskazuje, że biogo-
spodarka oznacza globalne przemiany przemysłowe, polegające na zrównoważo-
nym wykorzystywaniu odnawialnych zasobów wodnych i lądowych w energetyce, 
półproduktach i produktach końcowych dla korzyści gospodarczych, środowisko-
wych, społecznych i bezpieczeństwa narodowego (Golden i in., 2015).

Szczególnie ważną rolę w rozwoju koncepcji biogospodarki odegrały działa-
nia Komisji Europejskiej. W przygotowanym w 2011 roku raporcie z konsultacji 
dotyczących rozwoju w Europie gospodarki opartej na surowcach odnawialnych 
stwierdzono, że biogospodarka stanowi niskoodpadowy łańcuch produkcji, roz-
poczynający się sektorach wykorzystujących zasoby lądu i morza, dokonujący 
transformacji i wytwarzania produktów dostosowanych do wymagań użytkow-
ników końcowych. Dokładniej, biogospodarka obejmuje sektory rolnictwa, leś-
nictwa, rybołówstwa i przetwórstwa żywności, a także szeroki zakres sektorów 
przemysłowych, począwszy od produkcji energii i środków chemicznych, na bu-
downictwie i transporcie kończąc (EC, 2011a). Szersze ujęcie biogospodarki poja-
wia się w komunikacie Komisji Europejskiej z 2012 roku Innovating for Sustaina-
ble Growth: A Bioeconomy for Europe (EC, 2012b), a zwłaszcza w dokumencie 
roboczym Commission Staff Working Document accompanying the document Inno-
vating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe (EC, 2012a). W obszarze 
definiowania biogospodarki istotną rolę odegrał szczególnie pierwszy dokument, 
w którym stwierdza się, że rozwój biogospodarki w Europie stwarza znaczny po-
tencjał, gdyż jest w stanie pobudzić i utrzymać wzrost gospodarczy oraz utworzyć 
miejsca pracy na obszarach wiejskich, przybrzeżnych i przemysłowych, ograni-
czyć uzależnienie od paliw kopalnych oraz przyczynić się do poprawy równowagi 
ekonomicznej i środowiskowej produkcji podstawowej i przemysłu przetwór-
czego. W związku z tym biogospodarka przyczynia się znacząco do osiągnięcia 
celów inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020” (EC, 2012b). Z kolei w do-
kumencie roboczym służb Komisji Europejskiej stwierdzono, że biogospodarka 
obejmuje produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie 
tych zasobów i strumieni odpadów w produkty o wartości dodanej, takie jak żyw-
ność, pasze, bioprodukty i bioenergia. Jej sektory i gałęzie przemysłu mają znacz-
ny potencjał innowacji, ponieważ wykorzystują szeroki zakres obszarów nauki 
oraz technologii wspomagających i przemysłowych, jak również wiedzę lokalną 
i ukrytą (EC, 2012a). 

Przytoczone definicje wskazują, że brak jest jednolitego podejścia do 
rozumienia koncepcji biogospodarki zarówno w literaturze naukowej, jak 
i w polityce oraz praktyce gospodarczej. Systematyzując te podejścia przyjęto, 
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że  biogospodarka stanowi sektor współczesnej gospodarki, wykorzystujący 
w procesach produkcyjnych zasoby biologiczne do wytwarzania tradycyjnych 
i innowacyjnych produktów i usług. Wykorzystywane zasoby są wytwarzane 
w rolnictwie, leśnictwie i akwakulturze. W obszar biogospodarki włączone są 
sektory produkcji żywności oraz sfery wytwarzania energii pozyskiwanej ze źró-
deł odnawialnych, a także procesy wytwórcze, m.in. takich gałęzi przemysłu jak 
włókiennictwo i papiernictwo oraz część przemysłu chemicznego, kosmetycz-
nego i farmaceutycznego. Biogospodarka jest strategiczną koncepcją rozwoju 
gospodarki opartą na badaniach naukowych i wykorzystaniu kapitału ludzkiego, 
uwzględniającą i integrującą cele w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, 
zmian klimatu i środowiska naturalnego oraz wzrostu ekonomicznego. 

Biogospodarka jako nowa koncepcja w ekonomii nie jest nową koncepcją 
praktyczną, była bowiem wręcz dominującym sektorem gospodarczym w erze 
przedprzemysłowej (Adamowicz, 2014). Od strony naukowej koncepcja bio-
gospodarki nawiązuje do konstrukcji teoretycznych gospodarki żywnościowej 
i agrobiznesu, które były i są przedmiotem licznych badań naukowych. Oczywi-
ście dyskusyjnym jest pogląd, że biogospodarka jest bezpośrednim i prostym roz-
winięciem tych koncepcji. Biogospodarka opiera się na rozwoju nauki i technolo-
gii, które stwarzają nowe możliwości rozwoju rolnictwa, sektora żywnościowego 
oraz wielu nowych sektorów gospodarki bazujących na surowcach i produktach 
pochodzenia biologicznego. Powoduje to, że biogospodarka staje się nie tylko 
jedną z najbardziej pojemnych koncepcji analityczno-poznawczych, ale również 
dynamiczne rozwijającym się sektorem europejskiej i światowej gospodarki. Roz-
wój biogospodarki wpływa na procesy gospodarowania w rolnictwie i w pozo-
stałych ogniwach łańcucha żywnościowego, jak również na przebieg procesorów 
ekonomiczno-społecznych w jej otoczeniu i poziom dobrobytu społeczeństwa.

Rozwój biogospodarki wynika z różnych przesłanek. Do głównych przyczyn 
ukształtowania się koncepcji biogospodarki należy zaliczyć: postęp w naukach 
biologicznych, wzrost integracji pionowej i poziomej w łańcuchu żywnościowym, 
rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz postępującą globali-
zację (Wesseler, 2015). Postęp w naukach biologicznych przejawia się głównie 
w badaniach DNA. Rozwój tych badań na początku lat 70. XX wieku dał począ-
tek współczesnej biotechnologii. Regulacje prawne przyjęte w 1980 roku w USA, 
uprawniające ośrodki akademickie do korzystania z patentów pozyskanych dzięki 
udzieleniu finansowania publicznego, stały się impulsem do innowacji i rozwoju 
nowoczesnej biotechnologii (Stevens, 2004). Współcześnie osiągnięcia naukowe 
w zakresie biotechnologii znajdują wiele zastosowań w sektorze produkcji arty-
kułów spożywczych i pasz, biopaliw, biomateriałów, środków chemicznych oraz 
w biorafineriach, pozwalając tym samym stawiać czoło licznym wyzwaniom spo-
łecznym (Wesseler, 2014).
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Oprócz daleko idących zmian technologicznych przesłanką rozwoju biogospo-
darki były również procesy integracji pionowej i poziomej w łańcuchach dostaw. 
Integracja pionowa zmienia pozycję i siłę rynkową poszczególnych podmiotów 
w kanałach rynku, umożliwiając im wprowadzanie innowacji i nowych technologii 
w zakresie produkcji, dystrybucji i logistyki. Istotną zmienną wpływającą na roz-
wój biogospodarki stał się także postęp w dziedzinie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych. Nowoczesne technologie komunikacji, stając się powszechnie 
dostępne, umożliwiają natychmiastową wymianę informacji i wiedzy. 

Rozwój biogospodarki postrzegany jest jako element działań, które przy-
czynią się do rozwiązania narastających globalnych problemów społecznych, 
szczególnie na początku XXI wieku. Podkreśla się, że „… do roku 2050 ludność 
świata osiągnie szacowany poziom 9 mld, w kontekście dysponowania skończo-
nymi zasobami naturalnymi, Europa potrzebuje odnawialnych zasobów biolo-
gicznych – nie tylko, aby zabezpieczyć zdrową żywność i paszę zwierzęcą, ale 
także surowce i inne bioprodukty w postaci biopaliw. Zrównoważona produkcja 
i wykorzystanie zasobów biologicznych pozwoli wytwarzać więcej z mniejszej 
ilości surowców, w tym odpadów, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywne-
go wpływu na środowisko i zależności od zasobów kopalnych, pozwoli złagodzić 
zmiany klimatu i przybliży Europę do uniezależnienia się od ropy naftowej” (EC, 
2012b). Podstawową przesłanką rozwoju idei biogospodarki stała się zatem 
potrzeba poszukiwania w europejskiej i światowej gospodarce sposobów prze-
chodzenia od gospodarki wykorzystującej tradycyjne paliwa kopalne do gospo-
darki opartej na biologicznych odnawialnych zasobach. Pojęcie „biogospodarka” 
oznacza ekonomiczne wykorzystanie biologicznych zasobów mórz i lądów, jak 
również odpadów w procesach produkcji. W literaturze przedmiotu upatruje 
się w biogospodarce podstawy rozwoju gospodarczego na najbliższe lata i trak-
tuje się ją jako element tzw. wielkiej transformacji (The Great Transformation)10, 
która doprowadzi do przekształcenia obecnego systemu gospodarczego w taki, 
który jest ekonomicznie, ekologicznie i społecznie zrównoważony (Lewandow-
ski, 2018). 

10 Pojęcie wielkiej transformacji (The Great Transformation) zostało wprowadzone w raporcie przy-
gotowanym przez German Advisory Council on Global Change (WBGU) pt. World in Transition. 
A Social Contract for Sustainability. WBGU postrzega ogólnoświatową przebudowę gospodarki 
i społeczeństwa w kierunku zrównoważonego rozwoju jako „wielką transformację”. Produkcja, 
wzorce konsumpcji i styl życia muszą zostać zmienione w taki sposób, aby umożliwić w nad-
chodzących dziesięcioleciach zredukowanie do minimum globalnej emisji gazów cieplarnianych. 
Transformacja ta porównywana jest z dwoma podstawowymi przekształceniami w historii świa-
ta: rewolucją neolityczną (Neolithic Revolution), tj. „wymyśleniem” i rozprzestrzenianiem się rol-
nictwa, oraz rewolucją przemysłową (Industrial Revolution), polegającą na przejściu od rolnictwa 
do uprzemysłowionego społeczeństwa (WBGU, 2011).
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Na fundamentalną rolę biogospodarki w procesie przebudowy obecnego 
systemu gospodarczego zwracają uwagę również inni autorzy. Sillanpää i Nci-
bi podkreślają, że w dzisiejszych czasach zrównoważona produkcja żywności, 
energii, chemikaliów i materiałów stanowi główne wyzwanie stojące przed no-
woczesnymi społeczeństwami i przyszłymi pokoleniami, po dziesięcioleciach 
polegania na zasobach kopalnych, które z jednej strony generowały wzrost 
gospodarczy i dobrobyt, a z drugiej pozostawiły znaczne ślady środowiskowe, 
geopolityczne i społeczne. W tym kontekście koncepcja biogospodarki stanowi 
nowy, zrównoważony i oparty na wiedzy model ekonomiczny skoncentrowany 
na wykorzystaniu odnawialnej biomasy oraz odpadów rolno-przemysłowych 
i komunalnych przy użyciu różnych łańcuchów dostaw i nowoczesnych techno-
logii (Sillanpää, Ncibi, 2017). Jako wielowymiarowa koncepcja biogospodarka 
ma zatem za zadanie wspieranie zastępowania upadającego modelu gospodarki 
opartej na paliwach kopalnych i zarządzanie jego globalnym i skomplikowanym 
dziedzictwem, jednocześnie stawiając czoło wyzwaniom zrównoważonego roz-
woju. W dokumencie pt. Sustainable growth from bioeconomy. The Finnish Bioeco-
nomy Strategy (Sitra, 2014) podkreślono, że koncepcja biogospodarki jest próbą 
rozwiązania wielu narastających w gospodarce światowej problemów i wyzwań 
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Biogospodarka ze względu na 
przekrojowy charakter uznawana jest za system, który może w kompleksowy 
sposób pomóc w rozwiązaniu tych problemów i może stanowić podwaliny dla 
nowej fali rozwoju gospodarczego, którego podstawą będą odnawialne, biolo-
giczne zasoby naturalne (rys. 53).

20141900
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Gospodarka naturalna

Gospodarka oparta na węglu

Biogospodarka
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RYSUNEK 53. Biogospodarka jako nowa fala rozwoju gospodarczego 
Źródło: opracowano na podstawie (Sitra, 2014).
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Trzecią przesłanką rozwoju koncepcji biogospodarki stało się zaangażowa-
nie polityczne. Biogospodarka została włączona w strukturę polityki i strategii 
rozwoju gospodarczego. Zarówno ogólnie na poziomie UE, jak i w poszczegól-
nych krajach członkowskich oraz wielu pozaeuropejskich krajach stworzono do-
kumenty opisujące modele i kierunki rozwoju biogospodarki. Początki tworzenia 
ram politycznych UE w zakresie biogospodarki miały miejsce w końcu ubiegłe-
go stulecia. W 1993 roku w Białej Księdze (ang. White Paper), strategicznym 
programie Komisji Europejskiej, podkreślano potrzebę inwestycji opartych na 
wiedzy i biotechnologii w celu pobudzania wzrostu gospodarczego (EC, 1993). 
W przyjętej w 2000 roku Strategii Lizbońskiej założono, aby „uczynić z Unii 
Europejskiej najbardziej dynamiczną, konkurencyjną i opartą na wiedzy gospo-
darkę na świecie, zdolną do zapewnienia zrównoważonego wzrostu, oferującą 
nowe miejsca pracy oraz większą spójność społeczną, jak również poszanowanie 
środowiska naturalnego” (EC, 2000). W kolejnych latach rządy wielu państw na 
całym świecie zaczęły wdrażać „strategie biotechnologiczne” (ang. biotechnolo-
gy strategies), które na początku drugiej dekady XXI wieku zostały rozwinięte 
i zastąpione koncepcją biogospodarki. Według OECD, „biogospodarka to świat, 
w którym biotechnologia przyczynia się do znacznej części produkcji gospodar-
czej” (OECD, 2009b).

Przejście od traktowania biogospodarki tylko jako zestawu działań gospo-
darczych do bardziej kompleksowego podejścia, wspieranego również w wy-
miarze politycznym, można wyraźnie zauważyć na przykładzie dokumentów 
opracowanych przez Komisję Europejską (EC, 2002, 2005, 2010a, 2010c, 2010d, 
2011a, 2012a, 2012b, 2016, 2017, 2018a). Jako program polityczny biogospo-
darka rozwinęła się w pierwszej dekadzie XXI wieku. Rozwój ten rozpoczął się 
od przyjęcia strategii Life Sciences and Biotechnology: A Strategy for Europe (EC, 
2002), w której Komisja Europejska przyjęła, że biotechnologia jest prawdopo-
dobnie jedną z najbardziej obiecujących technologii, które mogą w dużej mierze 
przyczynić się do osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej. Ważne było także uru-
chomienie programu Biogospodarki opartej na wiedzy. Knowledge-Based Bio-eco-
nomy (KBBE) w 2005 roku, który zastąpił koncepcję i ideę biotechnologii (EC, 
2005, 2010d). KBBE była promowana na konferencjach i w publikacjach, które 
określiły podstawy europejskiej biogospodarki na kolejne lata (EC, 2010d; EU, 
2007). Jedną z bardziej uznawanych publikacji w tym okresie było opracowanie 
W drodze do biogospodarki opartej na wiedzy, w której zdefiniowano biogospo-
darkę jako „wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych do wytwa-
rzania nowych, zrównoważonych, wydajnych ekologicznie i konkurencyjnych 
produktów” (EU, 2007). 

Podstawowym dokumentem strategicznym na poziomie UE, określającym 
założenia polityki w odniesieniu do biogospodarki, stał się przygotowany przez 
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Dyrekcję Generalną ds. Badań i Innowacji komunikat pt. Innovating for sustaina-
ble growth: A bioeconomy for Europe (EC, 2012b) oraz jego rozwinęcie i uzupeł-
nienie w formie dokumentu robooczego Commission Staff Working Document 
Accompanying the document Communication on Innovating for Sustainable 
Growth: A Bioeconomy for Europe (EC, 2012a). Dokumenty te stanowiły uszcze-
gółowienie strategii rozwoju gospodarczego i społecznego UE „Europa 2020” 
(EC, 2010a). Strategia przyjęta w 2012 roku zdefiniowała biogospodarkę jako 
produkcję odnawialnych zasobów biologicznych i ich przekształcanie w żyw-
ność, paszę, produkty biologiczne i bioenergię. Zaliczono do niej rolnictwo, 
leśnictwo, rybołówstwo, produkcję żywności, celulozy i papieru, a także części 
przemysłu chemicznego, biotechnologicznego i energetycznego. Biogospodarkę 
określono jako sposób kompleksowego rozwiązania powiązanych ze sobą wy-
zwań społecznych, takich jak bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo 
zasobów naturalnych, zależność od zasobów kopalnych i zmiana klimatu, przy 
jednoczesnym osiągnięciu zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Ujęcie 
biogospodarki jako połączenia wszystkich sektorów i jako sposobu rozwiązania 
wielu problemów europejskich i globalnych spowodowało, że stała się ona cen-
tralnym elementem agendy politycznej UE. 

Podobną ścieżkę rozwoju biogospodarki można obserwować również 
w Stanach Zjednoczonych (McCormick, Kautto, 2013). Główne cele strate-
gii biogospodarki UE odnoszą się do sposobów rozwiązania podstawowych 
współczesnych problemów społecznych. Szczególnie ważnym jest zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego. Prognozy zmian demograficznych na świecie 
zmuszają do podejmowania działań umożliwiających wzrost produkcji i za-
spokojenie rosnącego popytu na żywność. Założeniem biogospodarki stało się 
również zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Wiele sektorów 
gospodarki, w tym również te, które tworzą biogospodarkę, a więc rolnictwo, 
leśnictwo oraz rybactwo, wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, co przy 
rosnącym zapotrzebowaniu na biomasę i produkty biogospodarki zwiększa za-
potrzebowanie na zasoby niezbędne do ich wytwarzania i presję na środowi-
sko. Koncepcja biogospodarki w tym kontekście zakłada konieczność rozwoju 
badań, które pozwolą zwiększyć produktywność przy zapewnieniu zrównowa-
żonego wykorzystania zasobów i ograniczeniu negatywnych efektów środowi-
skowych. Idea biogospodarki ukierunkowana jest na zmniejszenie uzależnienia 
społeczeństw od zasobów nieodnawialnych. Europejska gospodarka w znacznej 
mierze opiera się na zasobach kopalnych, co powoduje, że jest ona uzależniona 
od niepewnych i malejących dostaw oraz potęgującej się zmienności rynków 
surowcowych (EC, 2012b). System biogospodarki uwzględniający inicjatywy 
dotyczące innowacyjnych rynków bioproduktów i technologii energetycznych 
ma na celu postęp w zakresie wykorzystania alternatywnych źródeł energii 
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(np. odpady z rolnictwa i leśnictwa i innych sektorów gospodarki żywnościo-
wej) i tym samym ograniczenie presji środowiskowej. 

Reasumując, należy podkreślić, że przyjęta w UE strategia biogospodarki 
skupia się na kompleksowym podejściu do kwestii ochrony środowiska, wytwa-
rzania energii, zaopatrzenia w żywność i gospodarowania zasobami natural-
nymi. Uwzględnia tworzenie podstaw do innowacyjnego i zasobooszczędnego 
gospodarowania, w którym wykorzystanie zasobów do celów przemysłowych 
nie wywołuje konfliktu z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Okre-
ślenie kierunku rozwoju biogospodarki stało się podstawą do powołania róż-
nych instytucji politycznych, naukowych i badawczych, których zadaniem jest 
zbieranie, gromadzenie oraz ocena danych i informacji dotyczących możliwości 
tego rozwoju. 

Stworzenie przez Komisję Europejską pierwszej na świecie strategii 
biogospodarki i planu działania umożliwiło sformułowanie nowego planu 
(A sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the connection between 
economy, society and the environment), mającego na celu szybsze przejście 
w kierunku neutralnego dla klimatu, zrównoważonego i opartego na biotech-
nologii przemysłu (European Biotechnology, 2018; EC, 2018a). Zgodnie z no-
wym komunikatem Komisji Europejskiej, „biogospodarka obejmuje wszystkie 
sektory i systemy, które funkcjonują w oparciu o zasoby biologiczne, ich funkcje 
i zasady”. W dokumencie podkreśla się, że obejmuje ona i łączy: ekosystemy 
lądowe i morskie oraz zapewniane przez nie usługi, wszystkie sektory produk-
cji podstawowej, w których wykorzystuje się i produkuje zasoby biologiczne; 
wszystkie sektory gospodarki i przemysłu, które wykorzystują zasoby i proce-
sy biologiczne do produkcji żywności, paszy, bioproduktów i energii oraz do 
świadczenia usług11 (EC, 2018a). W komunikacie stwierdza się ponadto, że „aby 
europejska biogospodarka funkcjonowała prawidłowo, powinna opierać się 
na zrównoważonym rozwoju i obiegu zamkniętym” (EC, 2018a). Umożliwi to 
odnowę przemysłu, modernizację systemów produkcji podstawowej i ochro-
nę środowiska oraz przyczyni się do zwiększenia różnorodności biologicznej. 
Podstawą nowej strategii jest zestaw 14 działań, które zostały sformułowane 
na podstawie dokonanego w 2017 roku przeglądu strategii biogospodarki (EC, 
2017). Aktualizacja planu działania w zakresie biogospodarki z 2018 roku kon-
centruje się na wzmocnieniu i zwiększeniu skali sektorów opartych na surow-
cach pochodzenia biologicznego, odblokowaniu inwestycji i rynków, wdrażaniu 
lokalnych bio-biznesów w całej Europie oraz zrozumieniu ekologicznych granic 
biogospodarki (EC, 2018a). 

11 Z wyłączeniem biofarmaceutyków i biotechnologii wykorzystywanej w ochronie zdrowia.
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6.2.  NOWE KIERUNKI WYKORZYSTANIA SUROWCÓW 
ROLNICZYCH 

Tradycyjna biogospodarka to jedna z najstarszych gałęzi przemysłu, wykorzystu-
jąca fermentację do produkcji takich wyrobów, jak chleb, wino, ser czy piwo. Prze-
mysł ten odegrał kluczową rolę w historii, ponieważ umożliwił przechowywanie 
i konserwację żywności w związku z jej sezonowością i ograniczonymi możliwo-
ściami transportu. Produkty sfermentowane, w tym piwo i wino, mają określone 
właściwości lecznicze, a także są oczywiście pożywne i zachęcają konsumentów 
walorami smakowymi. Podstawowymi cechami tradycyjnej biogospodarki są: 
wieloetapowe systemy produkcji, maksymalizacja wartości produktów, zachowa-
nia równowagi korzyści i ryzyka związanych z produktem końcowym. Tradycyjna 
biogospodarka polega ona na wieloetapowych systemach produkcji, w ramach 
których szeroko definiowana działalność rolnicza prowadzi do wytwarzania 
surowców przetwarzanych następnie przez biorafinerie, także szeroko zdefinio-
wane, w celu uzyskania produktów końcowych. Komercjalizacja takich działań 
wymaga zaprojektowania łańcuchów dostaw obejmujących produkcję surowców, 
przetwarzanie, a następnie dystrybucję i sprzedaż produktów. Łańcuchy te mogą 
także przybierać różne formy; mogą być zintegrowane pionowo, bazować na kon-
traktach pomiędzy rafineriami i producentami surowców, a także na wielu innych 
układach. Drugą cechą tradycyjnej biogospodarki jest istotność uzyskania mak-
symalnej wartości z surowców w procesie rafinacji, co sugeruje ukierunkowanie 
na stałe ulepszanie tego procesu. Przykładowo, przetwórstwo mleka prowadzi do 
powstania wielu produktów – maślanki, sera, masła itd. – to zaś sugeruje, że nowa 
wiedza jest przydatna w rozwijaniu wykorzystania surowców, a tym samym ogra-
niczaniu ilości niewykorzystanych odpadów. Także biomasę można przetwarzać 
na wiele produktów i wykorzystywać ponownie w sposób kaskadowy, gdzie po-
czątkowo wytwarza się produkty o najwyższej wartości dodanej, które są stopnio-
wo przetwarzane aż do etapu ostatecznej konwersji na energię, co sprzyja rozwo-
jowi gospodarki cyrkulacyjnej. Trzecia cecha dotyczy zachowywania równowagi 
korzyści i ryzyka związanych z produktem końcowym, która może mieć istotny 
wpływ na realizowaną politykę. Na przykład, alkohol od wieków jest traktowany 
jako substancja o właściwościach odżywczych, jak i leczniczych, zarazem jednak 
jego nadużywanie ma ujemne skutki zdrowotne i społeczne. Pojawiały się pró-
by zakazania jego spożycia, np. w okresie prohibicji w USA, które uznano jednak 
ostatecznie za zbyt drastyczne. Twórcy polityki stworzyli więc stopniowo ramy 
regulacyjne, określające ograniczenia odnośnie do spożycia i sprzedaży alkoholu, 
kary oraz działania edukacyjne.
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Rozwój biogospodarki związany jest z postępem w badaniach naukowych 
i ich aplikacją w rolnictwie, przemyśle spożywczym i pozostałych sektorach prze-
twórstwa biomasy. W zasadzie pojęcie biogospodarki zapoczątkowane zostało 
rozwojem wiedzy z zakresu biotechnologii rozumianej jako nauka wykorzystania 
istot żywych do produkcji. Polega ona na modyfikowaniu organizmów w celu two-
rzenia nowych produktów żywnościowych, medycznych i przemysłowych. Istnie-
ją różne rodzaje biotechnologii. Wyróżnia się biotechnologię zieloną, czerwoną, 
niebieską, białą oraz szarą (OECD, 2009a). Biotechnologia zielona stosowana 
jest do procesów rolnych, np. w celu rozwinięcia upraw genetycznie modyfiko-
wanych i postępu w hodowli roślin. Niebieska biotechnologia to pojęcie, które 
używane jest do opisania wodnych i morskich aplikacji biotechnologii, natomiast 
biotechnologia czerwona dotyczy sektora zdrowia, w tym głównie produkcji far-
maceutyków. Biotechnologia przemysłowa (biała) wykorzystuje enzymy i mikro-
organizmy do wytwarzania produktów na bazie naturalnej w takich sektorach go-
spodarki, jak: produkcja substancji chemicznych, przemysł spożywczy, produkcja 
pasz, wytwarzanie bioenergii oraz produkcja papieru i tekstyliów. Z kolei szara 
biotechnologia obejmuje rozwiązania technologiczne stworzone w celu ochrony 
środowiska, w takich przypadkach, jak np. wycieki ropy naftowej i oczyszczanie 
ścieków (Szwach, Kulesza, 2014). 

Kolejnym istotnym, oczekiwanym efektem nowej biogospodarki ma być 
zwiększenie wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich. Konwersja biomasy 
na podstawowe substancje chemiczne może odbywać się w biorafineriach dużo 
mniejszych niż wykorzystywane do konwersji surowców kopalnych. Dzięki temu 
możliwe jest tworzenie wielu niedużych biorafinerii (rys. 54) w pobliżu obszarów 
produkcji biomasy, podczas gdy przetwórstwo paliw kopalnych odbywa się głów-
nie w dużych zakładach. 

Biorafinacja to ogólne pojęcie, które oznacza proces przetwarzania biomasy 
w produkty rynkowe w postaci żywności i paszy, związków chemicznych, mate-
riałów i energii (paliwa, prąd, ciepło) (Szwach, Kulesza, 2014). W biorafineriach 
wytwarzających energię głównym celem jest wytworzenie względnie niskocen-
nej energii (lub paliw) z biomasy, natomiast w tych wyspecjalizowanych w wy-
twarzaniu produktów (związków chemicznych, materiałów) głównym celem jest 
produkcja cenniejszych produktów biopochodnych. Aktualnie funkcjonuje ogra-
niczona liczba biorafinerii produktowych, głównie dlatego, że niektóre kluczowe 
technologie są nadal w fazie badawczej, pilotażowej lub demonstracyjnej (Hara-
sym, 2015). 

Rozwój koncepcji biogospodarki spowodował, że powszechnie zaczęto uży-
wać pojęcia biomasa, które obejmuje różnorodne rośliny, frakcje roślin lub pozo-
stałości będące wynikiem procesów produkcyjnych oraz odpady. Biomasę moż-
na podzielić na różne kategorie, uwzględniając takie kryteria, jak: pochodzenie 
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(lądowe i morskie lub wiejskie i miejskie), produkcję (leśne, rolnicze lub komu-
nalne), właściwości (wilgotność, skład biochemiczny) oraz przeznaczenie końco-
we (energia, żywność, substancje chemiczne lub materiały). Rolnictwo jest jed-
nym z podstawowych źródeł biomasy w postaci surowców rolnych, które mogą 
znaleźć zastosowanie zarówno do celów żywnościowych, jak i przemysłowych 
oraz energetycznych. Ważnym źródłem biomasy jest gospodarka leśna. Stanowi 
ona gałąź gospodarki narodowej obejmującą użytkowanie lasu (głównie produk-
cję drewna) oraz działania związane z utrzymaniem trwałości drzewostanów. 
Rybactwo (gospodarka rybacka) stanowi z kolei zespół planowanych i skoordy-
nowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami 
wodnymi. Pojęcie to obejmuje: rybołówstwo w wodach morskich (połowy ryb na 
oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich, połowy skorupiaków 
i mięczaków morskich, wielorybnictwo, połowy zwierząt wodnych) oraz gospo-
darkę w wodach śródlądowych (rybactwo śródlądowe): połowy ryb, skorupia-
ków i mięczaków oraz innych organizmów wodnych.
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RYSUNEK 54. Schemat funkcjonowania biorafinerii
Źródło: (Szwach, Kulesza, 2014).
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Kolejnym ważnym źródłem biomasy są odpady. Zalicza się tu wszelkie ak-
tywności gospodarcze polegające na zbieraniu, transporcie, odzyskiwaniu i unie-
szkodliwianiu odpadów. Biomasa w tym przypadku to cała istniejąca na Ziemi 
materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzę-
cego ulegające biodegradacji. Tworzą ją resztki z produkcji rolnej, pozostałości 
z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne (rys. 55).

RYSUNEK 55. Klasyfikacja biomasy 
Źródło: (Sillanpää,Ncibi, 2017).
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Należy podkreślić, że w literaturze i praktyce oprócz tego szerokiego ujęcia 
biomasy występuje węższe ujęcie, odnoszące się do kontekstu energetycznego. 
Biomasa w ujęciu energetycznym to źródło energii pierwotnej, na którą składają 
się wszelkie substancje pochodzenia roślinnego i (lub) zwierzęcego, które ulega-
ją biodegradacji i których wykorzystanie w celach energetycznych nie jest ogra-
niczone przepisami prawa. Francuski Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych 
(INSEE) definiuje biomasę jako „wszystkie substancje organiczne, które mogą 
stać się źródłami energii. Można je stosować bezpośrednio (energia drzew-
na) lub po metanizacji materii organicznej (biogaz), lub nowych przemianach 
chemicznych (biopaliwo). Można je również wykorzystać do kompostowania”
(INSEE, 2018). 

Na rysunku 56 przedstawiono dane dotyczące produkcji biomasy rolniczej 
w krajach UE. Istotą tej analizy jest podkreślenie, że koncepcja biogospodarki 
i wytwarzanie biomasy umożliwia analizę produkcji rolniczej nie tylko w za-
kresie surowców do produkcji żywności, ale również plonów ubocznych, które 
mogą być wykorzystywane do wielu różnych celów. Całkowita produkcja biomasy 
rolniczej, obejmująca produkcję podstawową (plon główny) i pozostałości, w UE 
została oszacowana na 817 mln t suchej masy (średnia za lata 2010–2014). Z tej 
łącznej produkcji około 432 mln t (53%) stanowią produkty główne w postaci 
ziarna zbóż, owoców, korzeni, bulw itp. Produkty te mają wartość ekonomiczną 
i na nie zgłaszane jest zapotrzebowanie z rynku. Pozostała część biomasy (47%), 
która nie jest głównym celem procesu produkcyjnego (np. masa liści, łodyg), jest 
określana jako produkcja pozostałości. Produkty uboczne powstałe po zbiorach 
są również niezbędne w procesach ekosystemowych, takich jak np. utrzymanie 
poziomu węgla organicznego w glebie lub zapobieganie jej erozji.
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RYSUNEK 56. Produkcja biomasy w UE-28 w latach 1990–2014 (tys. t suchej masy) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (JRC, 2018).
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Całkowita produkcja biomasy w rolnictwie UE wzrosła nieznacznie w ciągu 
ostatnich 25 lat. Wzrost wynikał zarówno ze zmian produkcji wyrobów podsta-
wowych, jak i plonów ubocznych. Ogromne znaczenie dla wzrostu plonów miało 
wprowadzenie postępu biologicznego w produkcji roślinnej, co według badań 
Wickiego (2010) spowodowało, że dynamika wzrostu produkcji rolniczej była 
wielokrotnie większa niż dynamika zużycia zasobów. 

Zmienność w czasie produkcji biomasy w dużej mierze zależy od warunków 
pogodowych w trakcie sezonu wegetacyjnego. Przykładowo niekorzystne warun-
ki pogodowe wpłynęły na plony zbóż w 2003 roku, a w 2007 roku susza był przy-
czyną niższych zbiorów w Europie Wschodniej. Wyjaśnia to zmniejszoną produk-
cję biomasy w tych dwóch latach. Z kolei lata 2004 i 2013 to okres sprzyjających 
warunków w okresie wegetacyjnym w większości krajów UE. Około 80% całości 
biomasy pozyskanej z rolnictwa stanowiły zboża (61%) i rośliny uprawiane na 
pasze (zielonka) – 18%. Kolejnymi ważnymi grupami upraw są buraki cukrowe, 
ziemniaki oraz rośliny oleiste. Uprawy te łącznie z produkcją owoców i warzyw 
stanową pozostałe 20% biomasy rolniczej wytwarzanej w krajach UE (JRC, 2018). 
Jeśli chodzi o produkcję biomasy z produktów ubocznych w stosunku do plonu 
głównego, to pozostałości ze zbóż wynosiły 295 mln t i stanowiły ponad 78% 
całkowitej rolniczej produkcji ubocznej (377 mln t) w latach 2005–2014. Drugą 
grupą roślin pod względem znaczenia w produkcji ubocznej stanowiły rośliny 
oleiste (45 mln t/rok) (JRC, 2018). Z zaprezentowanych danych wynika, że w tych 
dwóch głównych obszarach produkcji rolniczej biomasa pozostałości jest większa 
niż biomasa zawarta w plonie głównym.

 Produkcja rolnicza charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem w po-
szczególnych krajach członkowskich UE. Siedem krajów – Francja, Niemcy, 
Polska, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Rumunia – produkowało w latach 
2005–2014 około 74% biomasy zawartej w plonie głównym podstawowych 
roślin uprawnych. W przypadku biomasy w plonie ubocznym udział tych 7 kra-
jów przekroczył 72%. Francja i Niemcy były odpowiednio pierwszym i drugim 
największym producentem biomasy rolniczej. W obu krajach głównym źród-
łem całkowitej produkcji gospodarczej były zboża – odpowiednio 58 mln t/rok 
(Francja) i 40 mln t/rok Niemcy, a następnie rośliny paszowe zbierane na zielo-
no – odpowiednio 14 mln t/rok (Francja) i 22 mln t/rok (Niemcy). W przypadku 
plonów ubocznych Francja i Niemcy były dwoma głównymi producentami w UE 
(JRC, 2018). W obu krajach zboża stanowią od 73 do 78% ogólnej produkcji 
biomasy w pozostałościach. Polska i Rumunia znajdowały się odpowiednio na 
trzecim i czwartym miejscu. Udział zbóż osiągał w tych krajach 80% całkowitej 
produkcji ubocznej (JRC, 2018).

Wynikiem innowacji i wdrażania nowych technologii jest rozwój produk-
cji i powstawanie nowych rynków wyrobów, które są wytwarzane z wykorzy-
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staniem surowców i komponentów pochodzenia biologicznego. Największym 
z rynków biogospodarki, poza rynkiem żywności, staje się rynek bioenergii. 
Istnieje on w gospodarce światowej już od ponad trzech dekad. Globalna pro-
dukcja płynnych biopaliw nieprzerwanie wzrastała w ciągu ostatniej dekady 
(rys. 57).
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RYSUNEK 57. Produkcja biopaliw na świecie w latach 2007–2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie (OECD-FAO, 2018b).

W 2017 roku globalna produkcja biopaliw wyniosła 156 mld litrów, dwu-
krotnie więcej niż w 2007 roku. W strukturze produkcji biopaliw największy 
udział ma bioetanol, chociaż jego znaczenie zmniejszyło się z 85% w 2007 roku 
do 78% w 2017 roku. Głównymi producentami biopaliw w 2017 roku były kra-
je Ameryki Północnej (44,1%) i Ameryki Południowej (26,8%). Udział Europy 
w światowej produkcji biopaliw oscylował wokół 15% (OECD-FAO, 2018b).

Rozwój produkcji biopaliw w UE w ciągu ostatnich dwóch dekad stymulo-
wany był głównie przez zachęty stosowane przez europejskie i krajowe wła-
dze publiczne zarówno w sektorze rolnictwa, jak i energii. Bez funkcjonujących 
obecnie dotacji, zwolnień i ulg podatkowych wzrost produkcji biopaliw byłby 
bez wątpienia dużo niższy. UE działa bardziej aktywnie niż wiele innych krajów 
rozwiniętych w zakresie wdrażania restrykcyjnych założeń protokołu z Kioto. 
Sektor transportu odpowiada za znaczny odsetek emisji gazów cieplarnianych, 
dlatego biopaliwa są postrzegane jako istotny instrument ukierunkowany na 
redukcję emisji. Znaczącym problemem jest także zmniejszenie zależności od 
dostaw ropy. Znaczny odsetek zużycia ropy w UE pochodzi z importu, a ogra-
niczenie zależności od zewnętrznych dostawców jest silnym bodźcem moty-
wującym do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Przesłanką rozwoju 
produkcji biopaliw było również stworzenie dużego rynku zbytu dla rolnictwa 
w celu zwiększenia dochodów rolników. 
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Rozwój produkcji biopaliw w UE ukształtowały trzy decyzje: reforma wspól-
nej polityki rolnej z 1992 roku, dyrektywy biopaliwowe z 2003 roku i pakiet kli-
matyczno-energetyczny z 2008 roku. W 1992 roku wprowadzono obowiązkowe 
odłogowanie gruntów w celu dostosowania popytu do podaży zbóż. Rolnicy mieli 
prawo uprawiać na tych gruntach rośliny nieżywnościowe. Do 2002 roku polity-
ka ta przyniosła niewielki wzrost upraw energetycznych na odłogowanej ziemi. 
Bardziej ambitną politykę biopaliw uruchomiono w 2003 roku. W obszarze pro-
dukcji wprowadzono w ramach wspólnej polityki rolnej nowe dopłaty do upraw 
energetycznych na gruntach innych niż odłogowane oraz przyjęto dwie dyrekty-
wy ukierunkowane na promocję stosowania biopaliw. Dyrektywa (2003/30/WE) 
w sprawie stosowania biopaliw określiła krótko- i średnioterminowe cele w za-
kresie procentowego udziału biopaliw jako domieszki do paliw konwencjonalnych 
(2% w 2005 roku i 5,75% w 2010 roku). Przyjęte cele nie miały jednak charakte-
ru obowiązkowego. Ponadto wprowadzono dyrektywę o opodatkowaniu energii 
(2003/96/WE), umożliwiającą krajom członkowskim udzielanie zwolnień i ulg 
podatkowych na biopaliwa. Pozwoliło to poszczególnym krajom na dużą swobo-
dę doboru wdrażanych instrumentów. Ostatnim etapem rozwoju unijnej polityki 
biopaliw stało się przyjęcie dyrektywy w sprawie promowania stosowania ener-
gii ze źródeł odnawialnych (EU, 2009). Dyrektywa określała obowiązkowe, kra-
jowe cele w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto i w odniesieniu do udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie. „Energia ze źródeł odnawialnych” obejmuję energię 
z odnawialnych źródeł niekopalnych, czyli energię wiatru, promieniowania sło-
necznego, aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną, energię oceanów, hydro-
energię, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz) (EU, 2009).

W produkcji biopaliw w UE dominuje biodiesel (rys. 58). W 2015 roku udział 
oleju napędowego w produkcji biopaliw wynosił 84%. Produkcja biodiesla w UE 
bazuje głównie na rzepaku. Ogromny wzrost produkcji biodiesla od 2002 roku 
doprowadził do znacznego zwiększenia wykorzystania oleju rzepakowego. 
W 2010 roku rzepak stanowił ponad 71% udziału surowcowego w biodieslu. 
Spowodowało to, że UE, która w latach 90. XX wieku była jednym z głównych eks-
porterów oleju rzepakowego, w 2006 roku stała się jego importerem netto, co 
wpłynęło na ceny na rynku rolnym (w latach 2006–2008). Znaczną rolę w tym 
procesie odegrały globalne warunki popytu i podaży, zmiany w stanie zapasów, 
spekulacje oraz polityka handlowa importerów i eksporterów (Abbott i in., 2009; 
HLPE, 2013). Od 2010 roku udział rzepaku w produkcji oleju napędowego syste-
matycznie malał i w 2015 roku wyniósł 49%. Bioetanol w UE jest produkowany 
głównie z kukurydzy (38%), pszenicy (37%) oraz buraków cukrowych (14%) 
(AEBIOM, 2017). 
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RYSUNEK 58. Produkcja biopaliw ciekłych w UE-28 w latach 2002–2015 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (AEBIOM, 2017).

Rynki biochemikaliów i biomateriałów są mniej rozwinięte niż rynek biopa-
liw. Jednak asortyment produkowanych wyrobów na tych rynkach jest bardzo 
szeroki. Obecna sytuacja w zakresie produkcji materiałów i środków chemicznych 
polega na tym, że są one wytwarzane głównie z ropy naftowej. Są wykorzystywa-
ne do wytwarzania różnorodnych produktów, takich jak tworzywa sztuczne, pe-
stycydy, farby, opony, szampony, pieluchy, a nawet witaminy i aspiryna. Koncepcja 
biogospodarki zakłada zapewnienie alternatywnych „zielonych” chemikaliów na 
większą skalę. Sektory, które mogą je wykorzystać, to przemysł chemiczny, farma-
ceutyczny i kosmetyczny. 

6.3.  INTERAKCJE MIĘDZY BIOGOSPODARKĄ 
A RYNKIEM ŻYWNOŚCI

Obawy dotyczące wyczerpywania się naturalnych zasobów i zmiany klimatu 
wzbudziły zainteresowanie różnego rodzaju produktami na bazie biomasy rolni-
czej i leśnej. Wzrost liczby ludności na świecie, wraz ze zmianami w diecie i po-
prawą standardów życia, doprowadził do wzrostu popytu na żywność i produkty 
paszowe. Ponieważ bioprodukty są co najmniej częściowo wytwarzane z podsta-
wowych surowców rolnych, powoduje to, że rozwój produkcji nowych wyrobów 
w biogospodarce wywołuje konflikt z celami bezpieczeństwa żywnościowego. 
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Podstaw do zrozumienia mechanizmów i zależności na rynkach bioproduktów 
i relacji z innymi rynkami, w tym zasobów nieodnawialnych, dostarcza teoria ryn-
ku (Mankiw, Taylor, 2009). Wskazuje ona po pierwsze, że między cenami surow-
ców rolnych i cenami artykułów spożywczych występuje zależność przyczynowo-
skutkowa. Zmiany cen surowców jako element kosztów produkcji oddziałują na 
zmiany cen produktów żywnościowych (Conforti, 2004; Serra, Zilberman, 2013). 
Oprócz tej zależności ważne są również inne relacje. Dlatego przedstawiono także 
wpływ rozwoju produkcji wyrobów biogospodarki na rynek produktów rolnych, 
relacje między rynkiem paliw kopalnych i rynkiem biopaliw, skutki dla rynku su-
rowców żywnościowych oraz efekty zmian sytuacji na rynkach surowców rolni-
czych i ich wpływ na rynki produktów biogospodarki (biopaliw).  

Ceny surowców rolnych są funkcją wielu czynników popytowych i podażo-
wych, krajowych i globalnych, w tym oczekiwań formułowanych przez uczest-
ników rynku. Cena rynkowa produktów wytwarzanych w rolnictwie jest ceną 
równoważącą popyt z podażą i jakakolwiek zmiana któregoś z czynników podaży 
lub popytu powinna znaleźć odzwierciedlenie w cenie rynkowej. Ceny surowców 
rolnych są również uwarunkowane czynnikami pozasektorowymi: makroekono-
micznymi, ograniczeniami technologicznymi, pogodowymi i interwencją państwa 
(Hamulczuk, 2016) oraz zmianami cen produktów substytucyjnych i komplemen-
tarnych. 

Pierwsza rozpatrywana zależność odnosi do rozwoju rynków biogospodar-
ki, w tym głównie biopaliw i ich wpływu na rynek surowców rolniczych. Nale-
ży podkreślić, że ważną rolę w rozwoju rynku biopaliw odgrywają instrumenty 
polityki gospodarczej państwa. Ekspansja biopaliw w UE ma źródło w różnych 
programach zachęt wdrażanych przez państwa członkowskie w kontekście ram 
globalnych, tworzonych przez UE już w latach 90. XX wieku.

Wsparcie polityczne skutkowało wzrostem produkcji biopaliw, które w dal-
szym ciągu w większości są produkowane z surowców rolniczych. Mechanizm 
powiązań między rozwojem produkcji biopaliw i rynkiem surowców można zilu-
strować prostym modelem rynku (rys. 59a), na którym krzywa popytu (D) przed-
stawia związek między ceną (przykładowy surowiec) a ilością, jaką konsumenci 
surowca są gotowi i mogą kupować przy każdym poziomie ceny. 

Zgodnie z prawem popytu, analizowana zależność jest negatywna, co ozna-
cza, że wyższa cena powoduje zmniejszanie się popytu. Jeśli cena surowca rol-
nego wzrasta, nabywca przy danym dochodzie kupuje mniejszą ilość produktu. 
Gdy cena wzrasta, konsumenci poszukują produktów alternatywnych. Powstaje 
więc efekt substytucyjny. Powoduje to zmniejszenie zapotrzebowania na suro-
wiec, jeśli jego cena wzrasta. Na rysunku 59a przyjęto, że konsument 1 (niebie-
ska  linia) reprezentuje zapotrzebowanie na surowiec zgłaszane przez produ-
centów żywności i pasz, podczas gdy konsument 2 (zielona linia) reprezentuje 
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 zapotrzebowanie na surowiec zgłaszane np. przez biorafinerie wytwarzające 
biopaliwa i biomateriały. Obie krzywe razem sumują się do całkowitego zapo-
trzebowania na surowiec (linia czarna). Krzywa podaży (S) (rys. 59b) przedsta-
wia relację między ceną surowca i ilością, którą producenci są chętni i zdolni 
dostarczyć przy każdym poziomie popytu. Zwykle wielkość dostaw jest dodatnio 
powiązana z ceną z powodu czynników wpływających na koszty produkcji, które 
wzrastają wraz ze wzrostem poziomu produkcji. Zwiększenie produkcji surowca 
można osiągnąć przez zwiększenie areału lub zwiększenie intensywności pro-
dukcji. Przy stosowaniu dodatkowych nakładów wzrost plonów będzie następo-
wał tylko do określonej granicy. Dla kolejnej jednostki nakładu wzrost plonu jest 
tym mniejszy, im wyższy poziom nakładu. 

a) b)

Cena
(P)

Ilość (Q)

P

QB QF Q =QB + QF

Popyt (D):
Popyt zagregowany 

Popyt na produkt
(biopaliwa i biomateriały) 

Popyt na produkt
(żywność i pasze) 

Cena
(P)

Ilość (Q)

P

QP1 QP2 Q = QP1 + QP2

Podaż (S): 
Podaż zagregowana

Podaż Podaż
producenta 2

RYSUNEK 59. Funkcja popytu i podaży na surowce rolnicze
Źródło: Urban i in. (2018).

Na rysunku 60 zaprezentowano schematycznie równowagę rynkową między 
podażą i popytem na rynku rolnym. Równowaga ta (E) to punkt, w którym krzywe 
popytu i podaży przecinają się. Ten punkt definiuje cenę równowagi, w którym 
ilość dostarczona na rynek równa się ilości żądanej przez nabywców. Zwykle cena 
rynkowa automatycznie pozostaje w równowadze z powodu interakcji między 
konsumentami a producentami. W początkowej sytuacji cena rynkowa produktu 
będzie wyższa niż cena równowagi. Przy takiej cenie dostarczana ilość produktów   
jest większa niż ilość wymagana (nadwyżka podaży). Powoduje to konieczność 
obniżenia ceny, co skutkuje wzrostem popytu. Taki proces obniżania cen produk-
tów i reakcje kupujących oraz sprzedających będą kontynuowane dopóty, dopóki 
nie osiągnie się punktu równowagi. 
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P – cena, PE – cena równowagi, E – punkt równowagi, D – krzywa popytu, S – krzywa podaży, Q – ilość 
produktów

RYSUNEK 60. Równowaga między podażą i popytem na rynku 
Źródło: opracowanie na podstawie (Mankiw, Taylor, 2009).

Poza ceną rynkową występują również inne czynniki określające popyt 
i podaż. Zwiększenie (zmniejszenie) żądanej ilości przy danej cenie można 
odzwierciedlić przesunięciem linii popytu w prawo (lub w lewo) i analogicz-
nie również dla dostarczanej ilości. Przyczynami przesunięć krzywych popytu 
i podaży mogą być różnorodne czynniki. W przypadku popytu podstawowymi 
czynnikami są: zmiany cen towarów związanych z badanym dobrem, zmia-
ny dochodów, gustów i preferencji oraz zmiany w oczekiwaniach nabywców. 
W przypadku biopaliw obawy o negatywnym wpływie zużycia paliw kopalnych 
na klimat powodują, że przemysł paliwowy zwiększa popyt na biopaliwa od-
nawialne. Takie działanie powoduje przesunięcie krzywej popytu na biopaliwa 
w prawo, a w konsekwencji także przesunięcie w prawo krzywej popytu na su-
rowce do ich produkcji. W odwrotnym przypadku spadek ceny ropy naftowej 
doprowadziłby do zmniejszenia popytu na biopaliwa i w ten sposób zmniejszy-
łoby się również zapotrzebowanie na surowce. Z ekonomicznego punktu widze-
nia biopaliwa są substytutem paliw transportowych wytwarzanych z surowców 
kopalnych. Produkty są traktowane jako substytuty, jeśli wzrost ceny jednego 
surowca prowadzi do wzrostu popytu na inne (np. wzrost ceny ropy naftowej 
powoduje wzrost popytu na biopaliwa). Jednak są przypadki, gdy wzrost ceny 
jednego towaru może doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na inne 
towary, które są komplementarne. Skutki w zakresie zmiany równowagi ceny 
i ilości na rynku, na którym występuje wzrost ceny produktu substytucyjnego, 
przedstawiono na przykładzie skutków wzrostu cen ropy naftowej na rynek 
biopaliw oraz surowców rolniczych (rys. 61).
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RYSUNEK 61. Efekty popytowe i podażowe na rynku surowców
Źródło: opracowanie na podstawie (Urban i in., 2018).

Wzrost poziomu cen ropy naftowej powoduje, że biopaliwa stają się relatyw-
nie tańsze i popyt na nie rośnie (przesunięcie krzywej popytu w prawo – z D1 do D2. 
Popyt w tej sytuacji będzie większy niż podaż. Umożliwia to dostawcom biopaliw 
podniesienie ceny. W konsekwencji podwyższona cena ropy podnosi równowagę 
na rynku biopaliwa (P1 do P2) i ilość sprzedanych biopaliw (z Q1 do Q2). Wzrost 

a)

b)
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produkcji biopaliw zwiększa zapotrzebowanie na surowce do ich wytwarzania 
(rys. 61b – przesunięcie linii D1 do D2), co z kolei spowoduje wzrost cen surow-
ców. Wyższe ceny surowców doprowadzą do wzrostu kosztów produkcji, skut-
kiem czego będzie redukcja ilości wytwarzanych biopaliw. Dostawy surowców do 
produkcji biopaliw są uzależnione m.in. od warunków klimatycznych (produkcja 
roślinna), ale także od wzrostu cen nakładów do ich wytwarzania. Efekty wzrostu 
kosztów materiałów do produkcji zaprezentowano na rysunku 62. 
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RYSUNEK 62. Efekt zmian na rynku surowców rolnych (a) na równowagę na rynku bio-
paliw (b)
Źródło: opracowanie na podstawie (Urban i in., 2018).
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Od co najmniej dziesięciu lat kwestia wpływu zapotrzebowania na biopaliwa 
na rynek żywności była jednym z dominujących tematów dyskusji na temat bio-
paliw w Europie i na świecie (Serra, Zilberman, 2013; Zilberman i in., 2012). Nie-
kiedy podkreśla się, że polityka promująca produkcję biopaliw wpływa na ceny 
żywności, a tym samym może wpływać na bezpieczeństwo żywnościowe (Malins, 
2017) lub że poprawie bezpieczeństwa energetycznego towarzyszy obniżenie 
bezpieczeństwa żywnościowego (Hamulczuk, 2016). Jednak wzrost popytu na 
biopaliwa produkowane z surowców rolniczych, które mogą być przeznaczone do 
produkcji żywności, przyczynia się do wzrostu cen żywności. Założenie to wynika 
z podstawowych zasad ekonomii.

Rozważając wpływ popytu na biopaliwa na ceny żywności, należy rozróżnić 
efekty krótko-, średnio- i długoterminowe. W perspektywie krótkoterminowej ist-
nieje możliwość znacznego wpływu wynikającego z niestabilności cen. W średnim 
okresie dominujący wpływ na cenę równowagi ma zwiększony popyt. Wpływ po-
pytu na biopaliwa w UE na ogólne ceny żywności będzie prawdopodobnie niewielki 
pod względem procentowym, biorąc pod uwagę wielkość popytu w krajach UE, ale 
wpływ na określone towary lub grupy towarowe (w szczególności oleje roślinne) 
może nadal być znaczny. W przypadku krótkoterminowych i średniookresowych 
skutków rozwoju rynku biopaliw na ceny żywności wskazuje się, że będzie to wpływ 
negatywny (De Gorter, Just, 2009). Obejmuje to zmniejszenie bezpieczeństwa żyw-
nościowego i wzrost wskaźników ubóstwa. Wiggins z zespołem wskazują, że te ne-
gatywne skutki nie są główną przyczyną ubóstwa na świecie (Wiggins i in., 2008).

6.4.  EKONOMICZNA ROLA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO 
W BIOGOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ

Tworzenie miejsc pracy i utrzymanie europejskiej konkurencyjności są głównymi 
celami strategii biogospodarki (EC, 2012b). W biogospodarce UE w 2015 roku 
zatrudnionych było około 18,2 mln osób. Stanowiło to 8,2% całkowitego zatrud-
nienia w gospodarce 28 krajów Unii Europejskiej (rys. 63). 

Liczba zatrudnionych w biogospodarce UE zmniejszyła się z 20,7 mln osób 
w 2008 roku do 18,2 mln osób w 2015 roku. Tendencja spadkowa była spowodo-
wana przede wszystkim trwającą reorganizacją europejskiego sektora rolnego, bę-
dącego wciąż głównym sektorem pod względem zatrudnienia w biogospodarce UE. 

W ujęciu względnym zmniejszenie zatrudnienia w całej biogospodarce UE 
w latach 2008–2015 wyniosło ponad 12%. Wskaźnik ten dla sektorów pro-
dukcji biomasy wyniósł 13,6%, a dla sektorów przetwarzających biomasę 
11,1%, natomiast w sektorach wytwarzających bioprodukty nastąpił wzrost 
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 zatrudnienia o 5,4%. Największym udziałem zatrudnionych charakteryzował się 
sektor rolnictwa (ponad połowa wszystkich zatrudnionych w biogospodarce UE 
– 9,2 mln osób), a w sektorze produkcji żywności, napojów i wyrobów tytonio-
wych udział ten wyniósł 25% (4,6 mln osób). Pozostałe sektory biogospodarki 
miały około 8-procentowy udział (rys. 64). 
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RYSUNEK 64. Wielkość zatrudnienia w sektorach biogospodarki w 2015 roku (mln osób) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (JRC, 2018). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (JRC, 2018).
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Zatrudnienie w sektorze biogospodarki jest również bardzo zróżnicowane 
w przekroju krajów członkowskich. Największe znaczenie pod względem zaan-
gażowanych zasobów pracy miały cztery kraje: Polska – z udziałem 14,7%, Rumu-
nia – 14,3%, Niemcy – 10,7%, Włochy – 10,3%. Istotne znaczenie miały również 
Francja, Hiszpania i Wielka Brytania z udziałem od 9 do 5,5%. Udział pozostałych 
krajów w zatrudnieniu nie przekraczał 3,5% (JRC, 2018). 

Wartość produkcji sprzedanej biogospodarki w UE-28 wyniosła w 2015 roku 
około 2,22 bln euro, przy średniej 2,1 bln euro za lata 2008–2015 (rys. 65). Naj-
większym uczestnikiem biogospodarki pod względem wielkości sprzedaży był 
sektor produkcji żywności, napojów i tytoniu oraz sektor produkcji rolnej z ob-
rotami przekraczającymi 1,5 bln euro, co stanowiło 68,2% obrotów ogółem bio-
gospodarki w UE.
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RYSUNEK 65. Wielkość obrotów handlowych biogospodarki UE w 2015 roku (mld euro)
Źródło: opracowanie własne na podstawie (JRC, 2018). 

Ponad połowa (51,1%) obrotów europejskiej biogospodarki pochodziła z pro-
dukcji żywności, napojów i tytoniu (około 1,14 bln euro w 2015 roku), a 17% ob-
rotów z rolnictwa – 378 mld euro. Należy zauważyć, że względny wkład sektorów 
podstawowych (produkcja biomasy) do biogospodarki był znacząco mniejszy 
pod względem obrotów (20%) niż w kategorii liczby zatrudnionych osób (55%). 
Sektory przetwórstwa biomasy uczestniczyły w 67,9% obrotów handlowych 
biogospodarki UE (w porównaniu z 37-procentowym udziałem zatrudnionych 
osób). Produkcja wyrobów bazujących na biomasie zapewniała stabilny wkład 
przy porównywaniu obu wskaźników: 12,2% obrotu w biogospodarce UE i 8% 
zatrudnionych osób. 
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W latach 2008–2015 obroty unijnej biogospodarki wzrosły o około 141 mld 
euro, co stanowiło wzrost o 6,8%. Warto podkreślić, że obroty biogospodarki, 
a także obroty sektorowe uległy znacznemu zmniejszeniu w latach 2008 i 2009, 
najprawdopodobniej w wyniku kryzysu gospodarczego w 2008 roku. W następ-
nych latach (2010–2015) występował systematyczny wzrost obrotów – do pozio-
mu 2,22 bln euro w 2015 roku (JRC, 2018). W latach 2008–2015 obroty handlowe 
w przetwórstwie biomasy wzrosły łącznie prawie o 85 mld euro, a w produkcji 
biomasy o 32,4 mld euro, natomiast w produkcji pozostałych wyrobów biogo-
spodarki o 17,4 mld euro. Dynamika obrotów biogospodarki jest napędzana 
przez rozwój produkcji żywności. Sektor ten zwiększył obroty o 96,8 mld euro 
w okresie 2008–2015, a więc o 9,3% więcej niż niż wynosiły one w 2008 roku. 
Największą dynamiką charakteryzował się wzrost produkcji biopaliw płynnych, 
biochemikaliów, farmaceutyków i tworzyw sztucznych. Te sektory wygenerowa-
ły łącznie dodatkowe 42 mld euro obrotu w 2015 roku w porównaniu z 2008 
rokiem. W 2015 roku prawie 50% całkowitej biogospodarki UE wygenerowane 
było przez obroty z trzech tylko państw członkowskich: Niemiec (18%), Francji 
(15%) i Włoch (13%) (JRC, 2018). Znaczącymi uczestnikami unijnej biogospo-
darki były również Wielka Brytania i Hiszpania. Pozostałe państwa członkowskie 
charakteryzowały się mniejszym udziałem obrotów handlowych. 

Obroty krajowych biogospodarek wspierały się głównie na dwóch sektorach: 
1) produkcji żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (średnio 51% obrotów 

biogospodarki), 
2) rolnictwie (średnio 17% obrotów biogospodarki).

Chociaż wkład pozostałych państw członkowskich w obroty biogospodarki 
UE był stosunkowo niewielki, można było zaobserwować specyficzne cechy krajo-
wych biogospodarek. Biogospodarka na Łotwie, w Szwecji, na Litwie i w Finlandii 
była ukierunkowana na sektor leśnictwa. We Włoszech i w Portugalii odpowied-
nio 17 i 15% to obroty pochodzące z produkcji biotekstyliów (w porównaniu ze 
średnią 5%). Estonia i Łotwa wykazywały wysoką specjalizację w produkcji wy-
robów z drewna i mebli (odpowiednio 38 i 33%, w porównaniu do średniej 8% 
w UE). Finlandia i Szwecja generowały 39 i 22% krajowego obrotu z produkcji 
papieru (w porównaniu do średniej 8% w UE). W Irlandii 16%, a w Danii 14% 
obrotów w biogospodarce generowane było przez produkcję biochemikaliów, 
farmaceutyków i tworzyw sztucznych (bez biopaliw) – w porównaniu ze średnią 
6% w UE (JRC, 2018).

Poszczególne sektory biogospodarki charakteryzują się zróżnicowaną wydaj-
nością pracy. Najwyższy poziom obrotów na jednego zatrudnionego w 2015 roku 
(ponad 570 tys. euro) wykazywała produkcja ciekłych biopaliw (rys. 66). Obroty 
z produkcji biochemikaliów, farmaceutyków i tworzyw sztucznych (bez biopaliw) 
generowały średnio około 320 tys. euro na osobę zatrudnioną w tych sektorach. 
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Produkcja wyrobów z drewna i mebli, produkcja tekstyliów oraz leśnictwo mia-
ły w przeliczeniu na jednego zatrudnionego obroty na poziomie zbliżonym do 
średniej unijnej, ale rybołówstwo oraz rolnictwo nie osiągnęły nawet połowy tej 
średniej. 

Wielkość obrotów na jednego zatrudnionego w okresie 2008–2015 zwięk-
szała się prawie we wszystkich sektorach biogospodarki. Szczególnie wyraźny 
wzrost nastąpił w produkcji biopaliw ciekłych. Istnieje wyraźna tendencja do 
zmniejszania liczby osób zatrudnionych w stosunku do wzrostu poziomu obro-
tów. Wyraźne zmniejszenie uzyskiwanych wielkości obrotów na jednego zatrud-
nionego osiągnięto w sektorach rolnictwa i leśnictwa.

Najwyższym wskaźnikiem wydajności pracy w biogospodarce mierzonym 
wielkością obrotów na 1 zatrudnionego charakteryzowała się Belgia – powyżej 
350 tys. euro na jednego zatrudnionego. Holandia, Dania, Irlandia i Szwecja prze-
kroczyły poziom 250 tys. euro na jednego zatrudnionego. Aż w 15 krajach UE 
wydajność ta nie przekraczała 100 tys. euro na jednego zatrudnionego. Najniższe 
wskaźniki (poniżej 50 tys. euro) miały takie kraje, jak: Rumunia, Bułgaria, Chor-
wacja, Polska, Grecja, Litwa i Łotwa (JRC, 2018).
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zatrudnionego) w 2015 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie (JRC, 2018)
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GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM –
NOWY PARADYGMAT

W SYSTEMACH ŻYWNOŚCIOWYCH

7.1.  ZAŁOŻENIA MODELU GOSPODARKI
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest współczesną kon-
cepcją promowaną przez Komisję Europejską, a także przez wiele firm i środowisk 
biznesowych na całym świecie (EC, 2015; WEF, 2014; Zarębska, 2017). W litera-
turze przedmiotu podkreśla się, że obecny, tradycyjny liniowy model gospodarki 
obejmujący sekwencję działań: wydobycie surowców, wytwarzanie produktów, 
wykorzystanie produktów i wytwarzanie odpadów, jest niezrównoważony i po-
woduje poważne szkody dla środowiska (WEF, 2014). W systemie liniowym 
końcowym etapem procesu przepływu materiałów jest gromadzenie zużytych 
produktów na składowisku odpadów. Ten sposób zagospodarowania odpadów 
oznacza utratę energii zawartej w produkcie. Spalanie lub recykling nieużytecz-
nych produktów powoduje zmniejszenie strat tej energii, natomiast ponowne ich 
użycie pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej energii. 

W literaturze naukowej pojęcie gospodarki cyrkularnej nie jest precyzyjnie 
zdefiniowane. W kształtowanie tej koncepcji zaangażowani są zarówno politycy 
(EC, 2015), jak i przedstawiciele biznesu (EMAF, 2012, 2013a, 2013b, 2015a; 
WEF, 2014). Oba środowiska postrzegają gospodarkę cyrkularną jako sposób 
na uruchomienie mechanizmów wywołujących przemiany w przemyśle, które 
doprowadzą do zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz przyczynią się do 
wzrostu gospodarczego (EC, 2014b; Wijkman, Skånberg, 2018). Do podstaw te-
oretycznych cyrkularnej gospodarki zalicza się wiele idei i koncepcji, które roz-
winęły się w światowej literaturze i praktyce gospodarczej. Podkreślić należy 

7
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szczególne powiązanie gospodarki cyrkularnej z ekologią przemysłową (ang. 
 industrial ecology), której podstawowym założeniem jest wykorzystywanie przy-
rody jako modelu do naśladowania w systemach tworzonych przez człowieka 
(Frosch, Gallopoulos, 1989; Kronenberg, 2004; Foltynowicz, 2011). Podstaw cyr-
kularnej gospodarki można upatrywać również w ekonomii ekologicznej. Zgodnie 
z jej założeniami, człowiek i środowisko stanowią jedność. Na tle całego ekosyste-
mu Ziemi funkcjonuje gospodarka, która wymaga ciągłego dopływu energii i ma-
terii z ekosystemu (Dziedzic, Woźniak, 2013; Fiedor i in., 2013). Ważną koncepcją, 
która znajduje zastosowanie w cyrkularnej gospodarce, jest również symbioza 
przemysłowa. Koncentruje się ona na lokalnych oraz regionalnych międzyorgani-
zacyjnych i międzysektorowych sieciach przedsiębiorstw i innych podmiotów. Jak 
podkreśla Doniec, symbioza przemysłowa jest współdziałaniem przedsiębiorstw, 
mającym na celu wymianę nadwyżek materiałów i energii, a także wspólne przed-
sięwzięcia ułatwiające działania techniczne i organizacyjne oraz obniżające kosz-
ty. Powiązania symbiotyczne tworzą się na zasadach ekonomicznej współpracy 
i opłacalności dla wszystkich uczestników. W obszarze wymiany materiałów (od-
padów) istnieje pewne podobieństwo do recyklingu, ale w odróżnieniu od klasycz-
nego recyklingu powiązania symbiotyczne między podmiotami są (lub mogą być) 
wielokierunkowe (Doniec, 2011). Każda grupa przedsiębiorstw, w której powstały 
związki symbiotyczne, tworzy pewien system, który naśladuje w swoim funkcjo-
nowaniu system przyrodniczy, zbliżając się do tego, co w ekologii przemysłowej 
nazwano ekosystemem przemysłowym. Ekosystemy przemysłowe oznaczają ze-
społy powiązanych wzajemnie, dobrowolnie współdziałających różnych organiza-
cji (przedsiębiorstw) skupionych na pewnym obszarze, których głównym celem 
jest lepsze wykorzystanie surowców i lepsze postępowanie z odpadami (Chertow, 
Ehrenfeld, 2012; Jeliński i in., 1992). Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym 
bazuje również na idei projektowania „od kołyski do kołyski”. Koncepcja ta kon-
centruje się na całym łańcuchu wartości i cyklu życia produktu oraz kładzie nacisk 
na dostosowanie przepływów społecznych do naturalnych, tak aby społeczeństwo 
wytwarzało użyteczne produkty dla środowiska naturalnego. Projektowanie „od 
kołyski do kołyski” umożliwia tworzenie takich systemów produkcyjnych, któ-
re umozliwia osiągnięcie pozytywnych celów gospodarczych, środowiskowych
i społecznych (Braungart i in., 2007; McDonough, Braungart, 2002).

Gospodarka cyrkularna nawiązuje również do idei czystej produkcji (ang. 
clear production). Czystsza produkcja zakorzeniona w poprawie wydajności pro-
dukcji, zmniejszeniu ryzyka i poprawie produktywności zasobów jest koncepcją, 
która może być wykorzystana do rozwiązania konfliktu występującego między 
osiągnięciem przemysłowego i gospodarczego wzrostu a zachowaniem środowi-
ska i zdrowia ludzkiego (Ghisellini i in., 2016; Lieder, Rashid, 2016; Stevenson, 
Evans, 2004). 
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Inną podstawą teoretyczną wykorzystywaną w cyrkularnej gospodarce 
jest koncepcja systemów produktowo-usługowych powstała pod koniec lat 90. 
XX wieku jako efekt tzw. serwicyzacji wyrobów (i produkcji). Pierwotnie rozumia-
no ją jako zestaw dostępnych na rynku produktów i usług zdolnych do wspólnego 
zaspokajania potrzeb użytkownika. System produktowo-usługowy dostarczany 
jest przez jedno przedsiębiorstwo lub przez grupę przedsiębiorstw. Taki system 
może zawierać produkty (bądź tylko jeden produkt) oraz usługi dodatkowe. Może 
on również zawierać usługę i dodatkowy produkt. Jak podkreślają Tukker i Tis-
chner, system produktowo-usługowy jest „połączeniem produktów materialnych 
i usług niematerialnych zaprojektowanych w taki sposób, aby wspólnie mogły 
zaspokoić potrzeby klientów końcowych” (Tukker, Tischner, 2006). Od połowy 
lat 90. XX wieku systemy produktowo-usługowe stały się popularnym tematem 
dla badaczy zajmujących się zrównoważonym rozwojem i biznesem. Naukowcy 
zajmujący się zrównoważonym rozwojem argumentowali, że gdyby skupić się na 
potrzebach użytkowników końcowych lub usługach, a nie na produkcie, znacz-
nie łatwiej byłoby zaprojektować systemy spełniające potrzeby o zdecydowanie 
mniejszym wpływie na środowisko. W modelach biznesowych zorientowanych 
na produkt firmy mają motywację do maksymalizacji liczby sprzedawanych 
produktów. Jest to ich główna metoda zwiększania obrotów, zwiększania udzia-
łu w rynku i generowania zysków. W modelach biznesowych zorientowanych 
na usługi ta motywacja jest odmienna. Firmy zarabiają pieniądze za oferowane 
usługi, a produkty materialne i materiały eksploatacyjne, które odgrywają rolę 
w świadczeniu usługi, stają się czynnikami kosztowymi. W związku z tym firmy 
starają się przedłużać okres użytkowania produktów materialnych, aby zapewnić 
ich jak najintensywniejsze wykorzystanie oraz możliwość do ponownego wyko-
rzystania po zakończeniu życia produktu. Wszystkie te działania mogą prowadzić 
do minimalizacji przepływów materiałowych w gospodarce przy jednoczesnym 
maksymalizowaniu wydajności usług i zadowolenia użytkowników (Tukker, 
2015).

Definicje cyrkularnej gospodarki występujące w różnego rodzaju opracowa-
niach naukowych i popularnonaukowych oraz dokumentach programowych (np. 
rządowych) można podzielić na dwie grupy. Pierwsza przyjmuje definicję opra-
cowaną przez Ellen MacArthur Foundation12. Druga to publikacje, które zawierają 
definicje gospodarki cyrkularnej opracowane z wykorzystaniem odpowiedniego 
zaplecza badawczego lub wykorzystują definicje przyjęte przez innych autorów. 

12 Fundacja Ellen MacArthur została założona w 2010 roku w celu przyspieszenia przejścia do 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Od momentu jej powstania jawi się jako globalny lider myśli, 
ustanawiając gospodarkę o obiegu zamkniętym w porządku obrad decydentów biznesowych, 
rządowych i akademickich. 
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Podstawą wielu definicji cyrkularnej gospodarki jest koncepcja opracowana 
w 2012 roku przez Ellen MacArthur Foundation. Według raportów przygotowa-
nych przez tę fundację, gospodarka cyrkularna to system produkcyjny (przemy-
słowy), który zakłada zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, elimina-
cję użycia toksycznych chemikaliów, które utrudniają ponowne wykorzystanie 
i powrót do biosfery wielu produktów, a także dąży do eliminacji odpadów dzięki 
doskonałemu projektowaniu wyrobów, systemów i modeli biznesowych. Gospo-
darka o obiegu zamkniętym kładzie większy nacisk na ponowne wykorzystywanie 
produktów, komponentów i materiałów, regenerację, odnawianie, naprawy, kaska-
dowanie i modernizację, a także wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej oraz 
pochodzącej z biomasy czerpanej z odpadów w całym łańcuchu wartości i cyklu 
życia określanym „od kołyski do kołyski”. W gospodarce o obiegu zamkniętym 
wyroby są zaprojektowane pod kątem łatwości wtórnego użytku, rozbierania na 
części i powtórnego składania – bądź recyklingu – przy założeniu, że fundamentem 
wzrostu gospodarczego jest powtórne używanie dużych ilości materiałów odzyski-
wanych na koniec życia wyrobów w miejsce wydobywania nowych surowców. Co 
więcej, gospodarka o obiegu zamkniętym przesuwa się w stronę używania energii 
odnawialnej, wyklucza stosowanie trujących związków chemicznych utrudnia-
jących wtórne użytkowanie materiałów oraz zmierza do unikania powstawania 
odpadów poprzez lepsze i innowacyjne projektowanie materiałów, wyrobów, 
systemów oraz, w ramach tego, modeli gospodarczych (rys. 67) (EMAF, 2012). 

Gospodarka cyrkularna opiera się na kilku cechach. Pierwszym elementem 
wyróżniająccym gospodarkę cyrkularną jest koncepcja projektowania odpadów. 
W założeniach gospodarki cyrkularnej odpady nie istnieją. Produkty są projekto-
wane i optymalizowane do etapu demontażu i ponownego użycia. Powoduje to, 
że w gospodarce nie są tracone cenne materiały i zawarta w produktach energia 
i praca. 

Drugą cechą tego modelu jest wprowadzenie rozróżnienia między konsump-
cyjnymi i trwałymi komponentami produktu. W przeciwieństwie do modelu linio-
wego, materiały eksploatacyjne w gospodarce o obiegu zamkniętym są wytwa-
rzane z surowców biologicznych, które są nietoksyczne i mogą być bezpiecznie 
zwrócone do biosfery bezpośrednio lub podczas kolejnych zastosowań. Elementy 
trwałe wykonywane ze składników nieodpowiednich dla biosfery, takich jak me-
tale i większość tworzyw sztucznych, muszą być tak zaprojektowane, aby mogły 
być ponownie wykorzystane. Jak wskazuje Strzałkowski (2018), etap projekto-
wania produktu jest z punktu widzenia gospodarki o obiegu zamkniętym jednym 
z kluczowych etapów jego cyklu życia. Każdy produkt można zaprojektować jako 
przyjazny środowisku. Powinien on być więc ekoefektywny, czyli wyprodukowa-
ny z wykorzystaniem jak najmniejszej ilości zasobów oraz przy założeniu, że bę-
dzie z niego korzystać jak największa liczba użytkowników.
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Trzecią cechą gospodarki cyrkularnej jest zwiększenie wykorzystania ener-
gii odnawialnej, co powinno zmniejszyć zależność od zasobów nieodnawialnych 
i zwiększyć odporność systemu na różnego rodzaju szoki (np. na wstrząsy na 
rynku ropy naftowej). W przypadku środków technicznych (maszyny, urządze-
nia, środki transportu) gospodarka cyrkularna zastępuje pojęcie konsumenta 
pojęciem użytkownika. W przeciwieństwie do współczesnego podejścia „kupuj 
i konsumuj”, trwałe produkty są dzierżawione, wynajmowane lub współdzielone. 
Jeżeli natomiast są już sprzedawane, to istnieją zachęty lub umowy zapewniające 
zwrot, a następnie ponowne użycie produktu lub jego składników na koniec okre-
su podstawowego użytkowania (WEF, 2014).

Przyjęta w 2012 roku koncepcja cyrkularnej gospodarki była rozwijana przez 
Ellen MacArthur Foundation w kolejnych raportach opracowanych na ten temat 
(EMAF, 2013a, 2013b, 2015b, 2017). W literaturze przedmiotu można znaleźć rów-
nież wiele innych opracowań dotyczących cyrkularnej gospodarki (Hobson, 2016; 
Singh, Ordoñez, 2016). Moreau i współautorzy podkreślają, że celem gospodarki 
o obiegu zamkniętym jest utrzymanie produktów, komponentów i materiałów 
w jak najdłuższej użyteczności i wartości (Moreau i in., 2017). Haupt z zespołem 
podkreśla, że pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym zakłada system produkcji 
i konsumpcji przy minimalnych stratach materiałów i energii przez intensyw-
ne ponowne wykorzystanie, recykling i odzyskiwanie (Haupt i in., 2017). Niero 
i współautorzy wskazują, że cyrkularna gospodarka jest systemem przemysło-
wym, opartym na nowoczesnym projektowaniu wyrobów i procesów (Niero i in., 
2017). Haas i współpracownicy podkreślają, że gospodarka o obiegu zamkniętym 
jest prostą, ale przekonującą strategią, której celem jest ograniczenie zarówno 
wkładu materiałów pierwotnych, jak i produkcji odpadów przez zamknięcie go-
spodarczych i ekologicznych pętli przepływu zasobów (Haas i in., 2015). Gospo-
darka cyrkularna ma na celu osiągnięcie optymalnej produkcji przez jednoczesną 
minimalizację wykorzystania zasobów naturalnych i emisji zanieczyszczeń oraz 
minimalne straty przez ponowne wykorzystanie odpadów z produkcji, przez re-
cykling i wykorzystywanie odpadów bezużytecznych pod względem technicznym 
(Wu i in., 2014). Blomsma i Brennan (2017) podkreślają, że gospodarka o obiegu 
zamkniętym to ogólny termin obejmujący wszystkie działania, które ograniczają, 
ponownie wykorzystują i poddają recyklingowi materiały w procesach produkcji, 
dystrybucji i konsumpcji.

Fundacja Ellen MacArthur opracowała zestaw sześciu działań biznesowych, 
które mogą pomóc przedsiębiorcom i rządom przestawić się na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym. Są to: regeneracja (ang. regenerate), współdzielenie (ang. 
share), optymalizacja (ang. optimise), zamykanie obiegów (ang. loop), wirtu-
alizacja (ang. virtualise) i wymiana (ang. exchange) (EMAF, 2015b). Działania 
ujęte w schemacie ReSOLVE pozwalają zwiększyć efektywność wykorzystania 
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zasobów fizycznych, wydłużyć ich żywotność oraz odejść od użycia zasobów nie-
odnawialnych na rzecz zasobów odnawialnych. Każde z tych działań wzmacnia 
i przyspiesza działanie pozostałych.

7.2.  NOWE MODELE BIZNESOWE W ROLNICTWIE, 
PRZETWÓRSTWIE I HANDLU ŻYWNOŚCIĄ 

Rozwój systemów żywnościowych wymaga innowacji, inwestycji i zmiany modeli 
biznesowych. Sektor żywnościowy oparty na cyrkularnym podejściu, który wy-
korzystuje mniej zasobów do produkcji żywności i traci znacznie mniej żywno-
ści w postaci odpadów. Zasadą cyrkularnego systemu żywnościowego jest to, że 
żywność postrzegana wcześniej jako odpady ma pewną wartość i może być wy-
korzystywana jako zasób. Najkorzystniej byłoby, gdyby nadwyżka żywności była 
wykorzystywana w celu, w którym była pierwotnie wyprodukowana. Oznacza 
to, że jeśli żywność nadal nadaje się do spożycia, to powinna być wykorzystana 
do konsumpcji. Jeśli nie, to powinna być wykorzystana do karmienia zwierząt, 
a ostatecznie zastosowana jako nawóz w formie kompostu. Ponieważ to, co po-
przednio uważano za odpady jest ponownie wykorzystywane, powstaje mniej 
odpadów składowanych na wysypiskach, a do wytworzenia żywności potrzeba 
mniej zasobów. Jest to pożądany model z punktu widzenia ochrony zasobów na-
turalnych i środowiska. Wymaga to jednak zmian w zachowaniach konsumentów 
i przedsiębiorców, a także dostosowań w polityce. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym ma na celu dłuższe utrzymywanie zasobów 
naturalnych w systemie żywnościowym i zapobieganie odpadom i niebezpiecz-
nym emisjom do gleby, wody i powietrza, o ile jest to możliwe. W gospodarce 
cyrkularnej zmniejsza się tym samym zapotrzebowanie na nowe zasoby natu-
ralne. Często oznacza to również zmniejszenie zużycia energii. Ważnym celem 
w przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym jest również zmniejszenie presji 
działalności gospodarczej na środowisko. Cel przekształcenia systemu produk-
cji żywności w gospodarkę cyrkularną wpisuje się w 17 celów zrównoważonego 
rozwoju (ang. sustainable development goals – SDG), które zostały przyjęte przez 
ONZ w 2015 roku (ONZ, 2015). Dla efektywnego wdrożenia gospodarki o obiegu 
zamkniętym (GOZ) konieczne jest wprowadzenie zmian w każdym ogniwie syste-
mu żywnościowego. GOZ to nie tylko zmiany w działaniu, lecz przede wszystkim 
w myśleniu. Zrównoważona perspektywa musi być wprowadzona już na etapie 
projektowania, determinującym stosowane dalej rozwiązania technologiczne 
i systemowe. GOZ przekłada się zarówno na nowe rozwiązania, jak i nowe modele 
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biznesowe, w każdym aspekcie wymagając ścisłej współpracy w poszukiwaniu 
interdyscyplinarnych rozwiązań (Jastrzębska, 2017).

Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga również transformacji 
łańcucha żywnościowego. Transformacja ta związana jest z różnymi działaniami, 
z których najważniejsze to:
• zrównoważone zarządzanie i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych,
• zamknięcie obiegu minerałów,
• zapobieganie marnotrawstwu żywności,
• ograniczenie spożycia żywności wysoko przetworzonej,
• optymalizacja wykorzystania strumienia pozostałości (Rood i in., 2017).

Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi ma kluczowe znaczenie dla 
cyrkularnego systemu żywnościowego. Odtwarzanie niektórych zasobów w sytu-
acji niezrównoważonego gospodarowania może trwać długo, jak np. w przypadku 
przywracania do produkcyjnego wykorzystania zdegradowanych gruntów rol-
nych. Bardzo ważnym wyznacznikiem gospodarki cyrkularnej jest także efektyw-
ne gospodarowanie i recykling składników odżywczych. Znaczna część żywności 
na całym świecie jest marnowana. Oprócz żywności marnowanej przez konsu-
mentów, straty żywności i pozostałości występują w przetwórstwie i w handlu 
żywnością. Optymalne wykorzystanie pozostałości zminimalizowałoby straty go-
spodarcze i środowiskowe. Przykładami narzędzi optymalizacyjnych są drabina 
Moermana oraz piramida wartości (rys. 68).

Według drabiny Moermana, największą wartość pod względem gospodar-
czym i energetycznym ma wykorzystanie produktów do spożycia przez człowie-
ka. Kolejne pod względem efektywności jest użycie tych produktów jako paszy 
dla zwierząt, a na samym dole jest spalanie. Mimo tego, nadal w praktyce wiele 
pozostałości z sektora żywnościowego spala się, a tylko niewielki odsetek jest 
kierowany do systemu paszowego. Udział strumienia żywności, która dociera do 
tzw. banków żywności jest szacowana na poziomie mniejszym niż 1% (Rood i in., 
2017). Powinno się więc zwracać uwagę na lepsze wykorzystanie strumienia po-
zostałości, co umożliwiłoby ograniczenie strat w sektorze rolno-spożywczym.

Biogospodarka i gospodarka cyrkularna stwarzają możliwości rozwojowe 
zarówno na etapie produkcji rolniczej, jak i przemysłu spożywczego. W produk-
cji rolniczej dominuje obecnie tzw. model rolnictwa industrialnego. Rolnictwo 
industrialne charakteryzuje się prowadzeniem produkcji bazującej na przemy-
słowych środkach produkcji. Jego celem jest maksymalizacja korzyści ekono-
micznych dzięki wysokiemu poziomowi mechanizacji, stosowaniu chemicznych 
środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w produkcji roślinnej, przez 
wykorzystanie wyspecjalizowanych ras i intensywne żywienie zwierząt (Zimny, 
2007). Jak podkreśla Zegar, podstawowymi siłami motorycznymi modelu rolnic-
twa industrialnego są: szybko rosnący popyt na produkty rolnicze oraz głębokie 
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Wartość
dodana Ilość

Piramida wartości

ZDROWIE I STYL ŻYCIA
Leki

Chemikalia

ODŻYWIANIE
Żywność

Pasza dla zwierząt

CHEMIA I MATERIAŁY
Masowe chemikalia i materiały

Fermentacja i nawozy

ENERGIA
Paliwa, energia elektryczna

Biopaliwa

Zapobieganie (stratom żywności)

Żywność

Przetwarzanie żywności

Stosowanie w karmie dla zwierząt

Surowce dla przemysłu (biogospodarka)

Przekształcone w nawóz przez fermentację
(i do wytwarzania energii)

Przekształcone w nawóz przez kompostowanie

Zastosowane do zrównoważonej energii
(celem jest generowanie energii)

Spalane jako odpady (celem jest zniszczenie,
podczas którego może powstawać energia)

Drabina Moermana

RYSUNEK 68. Narzędzia do optymalizacji wykorzystania strumieni pozostałości żywnoś-
ciowych 
Źródło: (Rood i in., 2017).

zmiany technologiczne w rolnictwie. Popyt jest kształtowany przez zwiększającą 
się liczbę ludności, w tym szczególnie miejskiej. Zmiany technologiczne natomiast 
polegają na: wyłączeniu procesu produkcji rolniczej z naturalnego agroekosyste-
mu, intensywnym wykorzystaniu środków produkcji pochodzenia przemysłowe-
go oraz koncentracji produkcji i postępującej integracji przedsiębiorstw rolnych 
z otoczeniem agrobiznesowym (Zegar, 2018).

Narastające ujemne skutki środowiskowe i społeczne rolnictwa industrial-
nego wskazują na konieczność poszukiwania i rozwoju alternatywnych modeli 
rolnictwa (tab. 18). Taką koncepcją rozwoju rolnictwa i produkcji rolniczej jest 
koncepcja zrównoważonego rolnictwa, która przejawia się w praktyce i polity-
ce gospodarczej. Majewski (2008) stwierdza, że „trwałe rolnictwo” ma zapewnić 
przyszłym pokoleniom możliwość korzystania z dziedzictwa środowiska przy-
rodniczego i zasobów naturalnych w takiej formie jak obecnie.

Osiąganie trwałości oznacza konieczność uwzględnienia trzech wyzwań: 
1) ekonomicznego – przez wzmocnienie żywotności i konkurencyjności sektora, 
2) społecznego – przez poprawianie warunków życia ludności rolniczej i możli-

wości zarobkowania na obszarach wiejskich,
3) ekologicznego – przez promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk rol-

niczych, jak również świadczenia na rzecz zachowania gatunków, bioróżno-
rodności i krajobrazu (Majewski, 2008). 
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TABELA 18. Alternatywne systemy produkcji rolniczej

Rolnictwo Cechy charakterystyczne

Ekologiczne
Metody produkcji mające na celu ochronę środowiska i dobrostan zwierząt 
hodowlanych przy unikaniu lub znacznym ograniczeniu stosowania syntetycz-
nych związków chemicznych

Integrowane
Całościowy (holistyczny) model produkcji minimalizujący zużycie nakładów 
(energetycznych) zewnętrznych przy zachowaniu, a nawet wzroście efektyw-
ności

Ochronne Rolnictwo zmierzające do ochrony gleby i zachowania jej produktywności

Jakościowe Metody wytwarzania produktów o dodatkowej wartości rynkowej. Źródłem tej 
wartości jest pochodzenie, metoda wytwarzania i własności organoleptyczne

Precyzyjne
Wykorzystywanie technologii informatycznych do dopasowania dawek nakła-
dów (nawozów, środków ochrony) do potencjalnego zapotrzebowania upra-
wianej rośliny

Miejskie

Rolnictwo w miastach i na jego obrzeżach jako hobby w krajach rozwiniętych 
lub na samozaopatrzenie w krajach rozwijających się. Nastawione jest na 
produkcję blisko odbiorców, z ominięciem transportu, logistyki i przechowy-
wania. W uprawie miejskiej duży nacisk kładzie się na produkcję ekologiczną, 
a więc wyeliminowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów 
sztucznych oraz kompostowanie resztek roślinnych i odpadów biologicznych. 
Miejskie rolnictwo, oprócz tradycyjnych, podstawowych działań związanych 
z produkcją, przetwarzaniem, marketingiem, dystrybucją i konsumpcją, do-
starcza również wielu innych korzyści. Należą do nich: możliwość rekreacji 
i wypoczynku wśród zieleni, nowe ukształtowanie krajobrazu, zwiększenie 
powierzchni biologicznie czynnej w miastach, a także zwiększenie świadomo-
ści ekologicznej mieszkańców i nawiązanie bliższych więzi sąsiedzkich

Trwałe, 
permakultura

Zastosowanie zasad ekologicznych w planowaniu zintegrowanych systemów 
produkcyjnych. Wykorzystuje się je do projektowania zrównoważonych sied-
lisk ludzi (ogrodów, domów, wiosek, miast, kultur). Permakulturę zapoczątko-
wano w latach 70. w Australii, później rozpowszechniła się także w Stanach 
Zjednoczonych i Europie Zachodniej. System ten obejmuje nie tylko produk-
cję żywności, ale również podstawy budownictwa mieszkaniowego, handlu 
i energetyki. Jego naczelną ideą jest przywrócenie harmonijnego współistnie-
nia człowieka, zwierząt i roślin na Ziemi

Wspierane 
przez 
społeczność 
(community 
supported 
agriculture)

Rolnictwo wspierane przez społeczność koncentruje się na produkcji wysokiej 
jakości żywności dla lokalnej społeczności, często stosując ekologiczne, biody-
namiczne metody upraw lub permakulturę. Kluczowym elementem jest tutaj 
bliska współpraca producentów (rolników) i konsumentów. Dzięki wzajemne-
mu zaufaniu grupa konsumentów zasila producentów zastrzykiem pieniędzy, 
przez opłatę z góry za całosezonowe dostawy wcześniej określonych rodzajów 
produktów (przeważnie warzyw i owoców). Dzięki temu gospodarstwa rolne 
nie muszą zabiegać o nowe rynki zbytu i mogą skupić się na produkcji wyłącz-
nie dla wspierającej je społeczności

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Majewski, 2008; Zimny, 2007; Paszke, 2018).
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Do głównych systemów produkcji rolniczej uwzględniających zasady trwało-
ści należy zaliczyć system integrowanej produkcji rolniczej oraz systemy produk-
cji ekologicznej. System integrowanej produkcji wykorzystuje zarówno chemicz-
ne, jak i biologiczne sposoby dostarczania składników odżywczych i zwalczania 
szkodników, ale stosuje te środki na poziomie uważanym za uzasadniony ekono-
micznie i przy zmniejszonym lub zminimalizowanym ryzyku dla środowiska oraz 
zdrowia ludzi. Ponadto, system integrowanego rolnictwa wykorzystuje naturalnie 
występujące zalety roślin (np. odporność na suszę) i zwierząt (m.in. tolerancja na 
choroby, pasożyty niektórych ras zwierząt). W ochronie roślin zaleca się stosowa-
nie chemicznych środków po przekroczeniu tzw. progów szkodliwości, np. chwa-
stów13. Celem przechodzenia gospodarstw od konwencjonalnych do zrównowa-
żonych systemów produkcji jest dążenie do pozyskiwania bardziej bezpiecznych 
pod względem oddziaływania na zdrowie człowieka produktów i surowców dla 
przetwórstwa żywnościowego (Wójcicki, 2008). 

Technologie informatyczne i automatyzacja stwarzają możliwości rozwoju 
rolnictwa precyzyjnego. W tym modelu zakłada się podejście oparte na zarzą-
dzaniu całym gospodarstwem, które wykorzystuje duże zbiory danych, telede-
tekcję i dane satelitarne w celu optymalizacji zużycia nakładów i jednoczesnego 
zmniejszeniu wpływu na środowisko (JRC, 2014). Koncepcja rolnictwa precy-
zyjnego zapewnia uzyskiwanie wyższych plonów, obniżenie kosztów produkcji 
oraz ograniczenie skażenia środowiska (Barwicki, Romaniuk, 2012) Rozwijająca 
się nieustannie koncepcja rolnictwa precyzyjnego polega na coraz efektywniej-
szym i precyzyjniejszym wykorzystywaniu gruntów rolnych. Dzięki racjonalne-
mu wykorzystaniu powierzchni umożliwia zwiększanie plonów, uwzględniając 
gromadzone informacje i stosując technologie ułatwiające podejmowanie decyzji 
produkcyjnych (Doruchowski, 2008). Przyczynia się także do obniżania kosztów 
produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu skażenia środowiska (Minta, 2008). 
W badaniach rolniczych wskazuje się na zalety tzw. konserwujących (zacho-
wawczych) systemów uprawy roli (np. uprawa bezpłużna) (Smagacz, 2011). Nie 
umniejsza to jednak znaczenia rolnictwa precyzyjnego. 

Ważnym kierunkiem dostosowań produkcji rolniczej do zasad gospodarki 
cyrkularnej jest również agroekologia. Obiektem jej zainteresowań jest zagadnie-
nie wzajemnego dostosowania roślin i środowiska w celu uzyskania możliwie naj-
wyższych i najbardziej wartościowych plonów. Praktyki produkcyjne opierają się 
na zasadach ekologicznych, wspomaganiu życia biologicznego w glebie, recyklin-
gu składników odżywczych, wspieraniu bioróżnorodności i oszczędności energii. 
W porównaniu do rolnictwa przemysłowego i monokultur jest to jednak bardziej 

13 Używa się też pojęcia „ekonomiczne progi szkodliwości chwastów” (Paradowski, 2012; Rola i in., 
2013).
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skomplikowany proces, wymagający większych nakładów pracy, uwzględnia 
cykle wyznaczane przez naturę i jest bardziej od nich zależny. Rolnictwo eko-
logiczne jest więc systemem bardzo restrykcyjnym z punktu widzenia ochrony 
środowiska (Runowski, 2009a). Rolnictwo ekologiczne, a w nim dominujący nurt 
produkcji organicznej stanowi coraz większy udział w rolnictwie europejskim, 
znaczącą pozycję osiąga również w USA i w ekstensywnym rolnictwie Australii 
i krajów Ameryki Południowej (Majewski, 2008). Jak podkreśla Łuczka-Bakuła, 
w Polsce po 2004 roku rolnictwo ekologiczne charakteryzowało się również wy-
soką dynamiką wzrostu zarówno liczby gospodarstw, jak i powierzchni upraw, 
a główną tego przyczyną było wsparcie w ramach programów rozwoju obszarów 
wiejskich (Łuczka-Bakuła, 2013). 

Zwiększa się również zainteresowanie uprawami podmiejskimi i miejskimi 
ze względu na rosnący popyt na lokalną, świeżą, stosunkowo nieprzetworzoną 
żywność. Organizowanie krótkich łańcuchów dostaw między lokalnymi gospo-
darstwami a detalistami lub konsumentami w pobliskich miastach ogranicza tzw. 
mile żywnościowe i straty w czasie transportu żywności. Jest to również sposób 
na tworzenie lokalnych miejsc pracy i wzmacnianie powiązań między obszarami 
wiejskimi i miejskimi przez zbliżanie rolników i konsumentów, ponieważ konsu-
menci kupują, zamawiają, a nawet zaopatrują się w świeżą żywność w lokalnych 
gospodarstwach.

7.3.  EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 
I GOSPODAROWANIE ODPADAMI W SYSTEMACH 
ŻYWNOŚCIOWYCH

Wiele zasobów naturalnych, które stanowią podstawę systemów żywnościowych, 
nie jest zarządzanych w sposób zrównoważony lub wydajny, a rosnące zapotrze-
bowanie na żywność w związku ze wzrostem liczby ludności i rosnącym dobro-
bytem zwiększy presję na te zasoby. Ponadto, system żywnościowy prowadzi do 
wielu presji środowiskowych. Jest to istotna kwestia w zakresie ukierunkowa-
nia systemów żywnościowych na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów 
naturalnych. Systemy żywnościowe są bardzo zróżnicowane na całym świecie. 
Oznacza to, że istnieją duże różnice w wyzwaniach i możliwościach w zakresie 
zasobów naturalnych, a także w sposobach osiągnięcia postępu w pokonywaniu 
tych wyzwań. 

Jednym z kluczowych zagadnień, które należy uwzględnić i rozwiązać ana-
lizując systemy żywnościowe, jest kwestia ich oceny z punktu widzenia trwa-
łości środowiskowej. Jednym z kierunków rozwoju produkcji rolniczej jest 
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uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych w celu zwiększenia efektywności 
 produkcji (Malepszy, 2012). Część badaczy jednak krytycznie rozpatruje to po-
dejście i podkreśla negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, środowisko 
i zdrowie (Lisowska, 2010; Lisowska, Chorąży, 2010). Wykorzystując koncepcję 
przedstawioną w podrozdziale 7.1 oraz definicję trwałych systemów żywnościo-
wych, można przyjąć trzy główne obszary działań, które zmierzają w kierunku 
trwałych, z punktu widzenia zasobów naturalnych, systemów żywnościowych:
1) zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych,
2) efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów,
3) ograniczony negatywny wpływ na środowisko w ramach działań prowadzo-

nych w systemach żywnościowych. 
Zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych w działalności zwią-

zanej z systemami żywnościowymi jest niezbędne do zapewnienia ciągłości 
podstawowej produkcji żywności. Niezrównoważone korzystanie z tych zaso-
bów skutkuje negatywnym wpływem na produkcję żywności, przy czym może 
również prowadzić do skutków środowiskowych poza systemem żywnościowym. 
Degradacja gruntów może także prowadzić do konieczności konwersji dodatko-
wych terenów na użytki rolne, aby zrekompensować utracone tereny produkcyj-
ne (UNEP, 2014). Istotnym problemem jest racjonalne wykorzystanie gruntów, 
sprowadzające się do możliwie jak najmniejszego wyłączania gleb o wysokiej 
przydatności rolniczej, dających możliwość uprawy wielu różnorodnych roślin 
i uzyskiwania wysokich plonów. W miarę możliwości na cele infrastrukturalne 
i pod budownictwo należy przeznaczać grunty o gorszej jakości. Utrata terenów 
rolniczych wiąże się także z włączaniem terenów wiejskich do miast.

Skuteczne wykorzystanie zasobów nieodnawialnych i odnawialnych jest 
niezbędne do przejścia na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe. Musi 
ono uwzględniać kilka kwestii. Pierwszą jest to, że ilość zasobów wykorzystywa-
nych w ramach systemów żywnościowych jest ogólnie związana z oddziaływa-
niem na środowisko. Oznacza to, że zwiększenie wykorzystania paliw kopalnych 
powoduje zwiększenie emisji gazów cieplarnianych, natomiast zmniejszenie 
wykorzystania gruntów w rolnictwie (pozwala na to większa wydajność z hek-
tara użytków rolnych) powoduje zmniejszenie presji na dodatkową konwersję 
gruntów na cele rolnicze. Drugi problem dotyczy zasobów nieodnawialnych. 
W tym przypadku większa wydajność ich wykorzystania oznacza mniejsze za-
potrzebowanie. Należy więc podkreślić, że zwiększenie efektywności użycia jest 
w rzeczywistości sposobem na bardziej zrównoważone użytkowanie, ponieważ 
przyczynia się do niskiego wskaźnika zubożenia (głównie w skali globalnej) lub 
ogranicza oddziaływanie na środowisko systemów żywnościowych. W przypad-
ku większości zasobów nie ma absolutnego maksimum, które można osiągnąć 
pod względem wydajności. Można natomiast paliwa kopalne zastąpić innymi 
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źródłami zasobów odnawialnych. W przypadku nieodnawialnych  składników 
odżywczych wskazane byłoby osiągnięcie 100% ponownego wykorzystania 
w całym łańcuchu żywnościowym, co oznacza, że nie byłoby potrzeby wydoby-
wania nowych zasobów w celu zastąpienia już utraconych. Optymalna kombina-
cja różnych czynników produkcji, w celu osiągnięcia większej wydajności, jest 
niezbędna szczególnie w produkcji roślinnej. Jeżeli jeden z czynników produkcji 
nie jest dostępny w wystarczającej ilości, to inne czynniki produkcji mogą być 
wykorzystywane nieoptymalnie. W wielu przypadkach zwiększenie plonów 
przez usunięcie najbardziej ograniczającego czynnika (np. dostępność wody) 
może nie tylko zwiększyć plony, ale także umożliwia efektywne wykorzystanie 
innych zasobów, takich jak nawozy, środki ochrony roślin i praca ludzka (Chmu-
ra i in., 2009; Van Ittersum, Rabbinge, 1997). 

Kluczowym aspektem zasobooszczędnych systemów żywnościowych jest 
możliwość recyklingu materiałów i składników odżywczych, jednak należy zwra-
cać uwagę na zanieczyszczenia, które mogą hamować prawidłowy recykling 
odpadów. Zanieczyszczenia te obejmują m.in. metale ciężkie, pozostałości pesty-
cydów lub leków i bakterie oporne na antybiotyki. Mogą występować również 
inne naturalne przyczyny, takie jak choroby odzwierzęce, pasożyty lub szkodniki 
roślin, które utrudniają recykling. Dlatego kluczowym wyzwaniem dla gospodar-
ki cyrkularnej jest również poszukiwanie sposobów przywrócenia użyteczności 
odpadów w systemach żywnościowych (Gałwa-Widera i in., 2011).

Należy stwierdzić, że nie ma możliwości ukształtowania funkcjonowania sy-
stemów żywnościowych tak, aby nie miały one wpływu na środowisko naturalne. 
Emisja niektórych gazów cieplarnianych lub straty substancji odżywczych nie 
mogą być zredukowane do zera. Istnieje jedynie możliwość ograniczania nega-
tywnego oddziaływania w możliwie największym stopniu (Tilman i in., 2011; Tit-
tonell, 2014). W przypadku produkcji zwierzęcej ważne są wzrost efektywności 
stosowanej paszy i poprawa wykorzystania użytków zielonych. Zwierzęta gospo-
darskie (szczególnie przeżuwacze) zużywają znaczną część całkowitej produkcji 
roślinnej (Steinfeld i in., 2006). Zwiększenie efektywności wykorzystania paszy 
może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na rośliny paszowe, a tym 
samym do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych koniecznych do produkcji 
pasz. Działania mające na celu zwiększenie ogólnej wydajności paszy obejmują 
poprawę jej składu, zmniejszenie strat (co wiąże się z właściwym jej przechowy-
waniem) i poprawę zdrowia zwierząt. Jednak koncentracja na wysokiej efektyw-
ności paszy może zagrażać dobrostanowi zwierząt, a w konsekwencji zdrowiu 
ludzkiemu. Niektóre metale ciężkie oraz antybiotyki dodawane do paszy sprzyjają 
jej wysokiej wydajności, ale mają negatywny wpływ na środowisko i konsekwen-
cje dla zdrowia ludzkiego. Istotne znaczenie mają w związku z tym wyniki badań 
nakierowane na wykorzystanie substancji naturalnych w produkcji rolniczej. 
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Reasumując, należy podkreślić, że ewolucja systemów żywnościowych 
w kierunku takich, które charakteryzują się większym zrównoważeniem i efek-
tywnością wykorzystania zasobów, w większości przypadków doprowadza do 
mniejszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Działania umożli-
wiające osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych są 
w dużej mierze uzależnione od producentów rolnych, którzy są ich głównymi 
użytkownikami. Negatywny wpływ na środowisko można też ograniczać stosu-
jąc racjonalną intensyfikację produkcji. 

Straty i marnotrawstwo są postrzegane jako wynik niezrównoważonych 
systemów żywnościowych. Ponadto straty i odpady żywności utrudniają osiąg-
nięcie nadrzędnego celu, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościo-
wego. Produkcja żywności, która ostatecznie nie jest spożywana, bez względu 
na to, czy straty nastąpiły podczas procesów produkcji i przetwórstwa, czy na 
etapie konsumpcji, oznacza marnotrawstwo zasobów. W tabeli 19 dokonano 
przeglądu wpływu strat żywności na trzy wymiary zrównoważenia systemów 
żywnościowych – ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Oddziaływania te 
można opisać na trzech poziomach: gospodarstw domowych i poszczególnych 
przedsiębiorstw (poziom mikro), łańcucha żywnościowego (poziom mezo) i na 
bardziej ogólnym – gospodarki (poziom makro).

Zmniejszenie strat żywności i odpadów powinno doprowadzić do tego, że 
systemy żywnościowe byłyby bardziej zrównoważone, z pozytywnymi skutka-
mi gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi. Optymalną ścieżką zrówno-
ważonego rozwoju jest sytuacja, gdy występuje mniejsza ilość marnotrawionej 
żywności i powstających odpadów niż obecnie (HLPE, 2014).

Przy próbie zdefiniowania strat i odpadów żywności oraz ich zakresu na-
potyka się dwa konkurujące ze sobą podejścia. Jedno koncentruje się na odpa-
dach, wśród których występują odpady żywnościowe, a drugie – na żywności. 
W pierwszym ujęciu odpady są jadalną częścią żywności, która jest tracona lub 
marnowana. Podejście skoncentrowane na odpadach wynika z troski o zmniej-
szanie ilości wszelkiego rodzaju odpadów oraz ograniczanie negatywnych skut-
ków i kosztów ich przetwarzania (Daniel i in., 2012). Podejście to uwzględnia 
lokalne uwarunkowania środowiskowe i ukierunkowane jest na określenie 
sposobów zagospodarowania odpadów, które pozwolą zwrócić składniki do 
środowiska, wykorzystać do produkcji energii lub gromadzić na składowiskach. 
Podejście ukierunkowane na żywność przyjmuje za punkt wyjścia żywność, 
która jest przeznaczona do spożycia przez ludzi, ale z różnych przyczyn została 
utracona lub wyrzucona. Podejście to skoncentrowane jest zatem na sposobach 
usprawnienia funkcjonowania systemu żywnościowego z perspektywy ograni-
czenia strat żywności (Dąbrowska, Janoś-Kresło, 2013).
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TABELA 19. Przykłady potencjalnego wpływu strat żywności i odpadów na zrównoważo-
ny rozwój systemów żywnościowych

Poziom
Wymiar

ekonomiczny społeczny środowiskowy

Mikro 
(gospodarstwo 
domowe lub 
przedsiębiorstwo 
indywidualne)

• firmy i konsumenci 
wydają większą część 
swojego budżetu 
na żywność, która nie 
będzie sprzedawana 
ani konsumowana

• niższe pensje
• konsumenci mają 

mniej środków 
na zakupy

• brak produktów

• ilość śmieci 
i odpadów

• zanieczyszczenie 
na obszarach 
wiejskich i miejskich

Mezo
(łańcuch 
żywnościowy)

• brak równowagi 
w przepływach 
produkcyjnych 
i potrzeba większych 
inwestycji, takich 
jak budowa silosów 
i magazynów dla 
zapasów pośrednich

• zmniejszenie zysków
• nieefektywności 

w łańcuchu dostaw
• koszty usuwania 

i przetwarzania 
odpadów

• niska wydajność 
pracy

• trudności dla firm 
w planowaniu

• powiększanie 
składowisk śmieci

Makro
(gospodarka 
narodowa)

• inwestycje publiczne 
w rolnictwo 
i infrastrukturę są 
mniej produktywne 
i stają się kosztem 
alternatywnym

• zmniejszenie 
zasobów 
finansowych 
na inwestycje 
w innych obszarach

• wyższy poziom cen 
żywności i trudności 
w dostępie 
do żywności

• większa liczba osób 
poniżej granicy 
ubóstwa

• presja na zasoby 
naturalne: woda 
i gleba

• emisja gazów 
cieplarnianych

• zajęcie lasów 
i obszarów 
chronionych

• wyczerpywanie 
łowisk ryb

• presja na przyrodę
• większe wydatki 

na energię 
nieodnawialną

Źródło: (HLPE, 2014).

Redukowanie marnotrawstwa żywności jest bardzo ważną opcją zwiększa-
nia całkowitej wydajności zasobów systemu żywnościowego. Chociaż nadal trwa 
dyskusja na temat dokładnego rozmiaru marnotrawienia żywności (EU, 2016; 
Śmiechowska, 2016), jasne jest, że ograniczenie odpadów może mieć znaczący 
wpływ na zmniejszenie wykorzystania zasobów, a także na dostępność żywno-
ści. Na całym świecie wiele podmiotów już aktywnie pracuje nad ograniczeniem 
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 marnotrawienia żywności. Niektóra zmarnotrawiona żywność mogłaby być 
wykorzystywana do spożycia przez ludzi, jak np. warzywa, które nie pasują do 
określonych parametrów wyglądu (rozmiar, kształt i kolor). Odpady żywnościo-
we (a także produkty uboczne) mogą być również wykorzystywane jako pasza, 
a zatem przekształcane w produkty o wysokiej wartości, takie jak mięso czy pro-
dukty mleczne (Cybulska i in., 2013). Odpady żywnościowe mogą być również 
wykorzystywane jako bioenergia (Pawlak, 2011).

Ostateczną nadrzędną opcją na poziomie gospodarstwa rolnego jest zmniej-
szenie strat żywności przed zbiorem i po zbiorze. Odpowiednia ochrona upraw 
pozwala zmniejszyć straty spowodowane przez szkodniki, choroby czy chwasty, 
zwiększając w ten sposób efektywność wykorzystania nakładów na produk-
cję. Znaczne straty mogą wystąpić również po zbiorze, np. podczas suszenia 
czy przechowywania. Mogą one być spowodowane przez gryzonie, owady lub 
są związane z pogorszeniem jakości i wartości produktów. Straty żywnościowe 
można zmniejszyć stosując nowoczesne techniki przechowywania i przetwa-
rzania w sektorze spożywczym oraz lepszy transport z obszarów produkcji do 
konsumpcji. 

Proces marnowania żywności występuje na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego – produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji. Straty żywności na eta-
pie konsumpcji wynikają najczęściej z trudności w określeniu zapotrzebowania, 
błędnego planowania zakupów i posiłków oraz nieumiejętnego ich przechowy-
wania. Jak podkreśla raport Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki 
o obiegu zamkniętym, w Polsce do wyrzucania żywności przyznaje się 39% ba-
danych, natomiast najczęściej wymienianą przyczyną marnotrawienia żywności 
jest przekroczenie terminu przydatności do spożycia (MIR, 2018). Zmniejszenie 
marnotrawstwa żywności wymaga w tym kontekście przede wszystkim zmian 
w nawykach konsumentów. Kluczowe jest odpowiednie planowanie zakupów 
oraz podniesienie świadomości konsumentów przez kampanie informacyjne 
(tab. 20).

W praktyce można spotkać również wiele innowacyjnych modeli bizneso-
wych oraz inicjatyw oddolnych minimalizujących marnotrawienie żywności 
wśród przedsiębiorstw branży spożywczej, które w ten sposób próbują również 
uzyskać korzystne efekty ekonomiczne. W tabeli 21 przedstawiono przykłady ta-
kich działań. 

Oprócz przedstawionych innowacyjnych działań sektora biznesu, warto 
również odnotować inicjatywy oddolne, podejmowane przez konsumentów. 
Z reguły uwzględniają one specyfikę i poziom rozwoju gospodarczego kraju czy 
regionu. Gospodarowanie odpadami odgrywa zasadniczą rolę w gospodarce 
o obiegu zamkniętym – określa ono, w jaki sposób stosuje się w praktyce hierar-
chię odpadów. Hierarchia odpadów ustanawia kolejność według pierwszeństwa:
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TABELA 20. Działania w celu ograniczenia marnotrawstwa żywności

Działanie Charakterystyka Jednostka 
koordynująca

Upowszechnianie 
wśród konsumentów 
wiedzy na temat 
przeciwdziałania 
marnowaniu żywności

Pożądane są systematyczne akcje edukacyjne ma-
jące na celu zwiększanie wśród konsumentów oraz 
przedstawicieli branży spożywczej świadomości 
na temat marnotrawstwa żywności, m.in. przez 
upowszechnianie zasady 4P, tj. planowania zaku-
pów z wyprzedzeniem, przetwarzania żywności 
w celu wydłużenia jej trwałości, przechowywania 
produktów w odpowiednich warunkach oraz po-
dzielenia się zbędną żywnością z potrzebującymi

MRiRW 
we współpracy z MŚ

Wdrożenie 
mechanizmów 
dystrybucji oraz 
odpowiedniego 
postępowania 
z produktami 
o kończącym się 
terminie przydatności 
do spożycia

Wiele zebranych produktów (np. przez organiza-
cje charytatywne) nie może być przekazanych po-
trzebującym ze względu na restrykcyjne przepisy 
dotyczące terminów przydatności produktów do 
spożycia – prowadzi to w pewnych warunkach do 
marnowania pełnowartościowej żywności, która 
mogłaby być spożytkowana i przekazana potrze-
bującym

MPiT 
we współpracy 
z MRiRW i MŚ

Wdrożenie zachęt 
dla przedsiębiorców 
angażujących się 
w przeciwdziałanie 
marnotrawstwu 
żywności

Biorąc pod uwagę zarówno gospodarczy, środo-
wiskowy, jak i społeczny wymiar działań na rzecz 
zmniejszenia strat żywności, pożądane jest wpro-
wadzenie mechanizmów, dzięki którym przed-
siębiorstwa będą bardziej aktywnie włączać się 
do współpracy z organizacjami charytatywnymi 
zajmującymi się dostarczaniem żywności dla po-
trzebujących

MPiT 
we współpracy 
z MRiRW i MŚ

Przeprowadzanie 
okresowych badań 
statystycznych 
dotyczących 
skali, struktury 
oraz kierunków 
procesów związanych 
z marnotrawstwem 
żywności w Polsce

Mimo dokonywanych szacunków przez różnorod-
ne organizacje (zarówno publiczne, jak i prywat-
ne), wciąż nie ma pełnej wiedzy o przyczynach 
i skali marnotrawstwa żywności w Polsce. Wobec 
tego postuluje się wprowadzenie do statystyki 
publicznej okresowych badań opartych na jed-
nolitej metodyce, dzięki którym możliwe będzie 
monitorowanie tego zjawiska w Polsce

MRiRW

Źródło: opracowanie własne na podstawie (MIR, 2018).

od zapobiegania powstawaniu, przygotowania do ponownego użycia, recyklingu 
i odzysku energii aż po unieszkodliwianie, takie jak składowanie odpadów. Zasada 
ta ma na celu zachęcenie do korzystania z opcji przynoszących najlepszy ogólny 
skutek środowiskowy. Sposób, w jaki zbiera się odpady i nimi gospodaruje może 
prowadzić do wysokich wskaźników recyklingu i sprawić, że cenne  materiały będą 
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TABELA 21. Przykłady działań minimalizujących marnotrawienie żywności

Nazwa projektu Opis

Projekt FEED 
Them UP, 
Polska

Ideą projektu opracowanego przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie jest zagospodarowanie nadwyżek żywności, których każdego dnia pozby-
wają się restauracje i przekazanie ich fundacjom charytatywnym. Warszawskie 
lokale gastronomiczne mogą przekazać wciąż przydatną do spożycia żywność 
placówkom zajmującym się przygotowywaniem posiłków dla potrzebujących. 
Oprócz ograniczenia marnowania żywności przez lokal i związanym z tym obni-
żeniem kosztów utylizacji odpadów, koordynatorzy projektu zapewniają szeroką 
promocję lokalu w kanałach społecznościowych oraz na stronie internetowej, 
a także pozycjonowanie w mediach (http://feedthemup.org)

Aplikacja Save 
To Date, Polska

Aplikacja stworzona przez polskiego przedsiębiorcę Jana Bazyla to narzędzie 
dla sklepów spożywczych do zwiększania sprzedaży i zarządzania zapasami 
produktów ze zbliżającym się terminem przydatności do spożycia. Sklepy mogą 
za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej w prosty sposób dodać do 
systemu produkty o zbliżającym się końcu przydatności, ustalić rabat oraz czas 
trwania promocji. Dzięki przejrzystym kategoriom i mapie z funkcją geolokaliza-
cji konsumenci łatwo mogą odnaleźć sklep, w którym kupią pełnowartościowe 
produkty w niższej cenie (https://businessinsider.com.pl/lifestyle/jedzenie/
save-to-date-aplikacja-ktora-podpowiada-jak-nie-marnowac-jedzenia/cs9024f)

Restauracje 
InStock, 
Holandia 

Restauracje InStock to startup, powstały w celu minimalizacji marnotraw-
stwa żywności. Restauracja odbiera niesprzedane produkty (owoce, warzywa, 
suche pieczywo, nadwyżki mięsa i ryb) od lokalnych producentów oraz skle-
pów wielkopowierzchniowych, z których następnie powstają dania oferowane 
w restauracji. Ponadto po skończonym posiłku klienci mogą bezpłatnie zabrać 
ze sobą owoce i warzywa, które w dalszym ciągu są zdatne do spożycia. Aktual-
nie funkcjonują trzy restauracje InStock: w Amsterdamie, Hadze oraz Utrechcie 
(https://www.instock.nl/en/)

RotterZwam, 
Holandia

Przedsiębiorstwo RotterZwam zajmuje się produkcją boczniaków wyhodo-
wanych na pożywce ze zmielonej kawy. Pożywkę do produkcji grzybów firma 
pozyskuję od rotterdamskich biurowców i restauracji, które zamiast wyrzucać 
zmielone fusy do kosza, oddają je do RotterZwam. Zmielone ziarna kawy po do-
daniu niezbędnych substancji stanowią bardzo dobrą pożywkę do hodowli bocz-
niaków. Wyprodukowane grzyby są sprzedawane do lokalnych restauracji. Co 
ciekawe, inicjatorzy RotterZwam na miejską farmę grzybów zaadaptowali cały 
dawny budynek basenu w centrum Rotterdamu (www.rotterzwam.nl)

Foodsharing 
Polska, 
Jadłodzielnie

Foodsharing to inicjatywa, która umożliwia producentom i dystrybutorom żyw-
ności, a także osobom indywidualnym podzielenie się nadmiarem żywności. 
Produkty zamiast niepotrzebnie się zmarnować trafiają do osób, które z nich ko-
rzystają. Organizacja Foodsharing Polska udostępnia przestrzeń, w której każdy 
może podzielić się lub poczęstować jedzeniem. Takie miejsca to tzw. jadłodziel-
nie – specjalnie oznaczone punkty, lodówki i szafki. Jadłodzielnie otwierane są 
w często odwiedzanych punktach miasta (uczelnie, akademiki, bazary). Każda 
osoba chętna może poczęstować się produktami z jadłodzielni, jednak najczęś-
ciej korzystają z nich osoby niezamożne. Organizacja działa na zasadzie wolon-
tariatu, a jej misją jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem. Pierwsza jad-
łodzielnia powstała w maju 2016 roku w Warszawie. Aktualnie na terenie Polski 
działa 27 takich obiektów (https://www.facebook.com/FoodsharingPolska)
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trafiały z powrotem do gospodarki, lub może skutkować niewydajnym  systemem, 
w którym większość nadających się do recyklingu odpadów trafia na składowiska 
lub do spalarni.

W gospodarce o obiegu zamkniętym ważne jest zachowanie hierarchii postę-
powania z odpadami, co stanowi podstawę polityki i przepisów UE dotyczących 
odpadów. Podstawowym celem w tym zakresie jest ustalenie kolejności prioryte-
tów określających minimalizację negatywnych skutków dla środowiska. Do głów-
nych procesów przetwarzania odpadów w energię zalicza się:
− współspalanie odpadów w obiektach energetycznego spalania (np. elektro-

wniach) oraz w ramach produkcji cementu i wapna;
− spalanie odpadów w przeznaczonych do tego celu obiektach; 
− rozkład beztlenowy odpadów ulegających biodegradacji; 
− produkcję paliw stałych, ciekłych lub gazowych z odpadów; 
− inne procesy, w tym spalanie bezpośrednie po przeprowadzeniu pirolizy lub 

gazyfikacji (EC, 2017b).
Procesy te w różny sposób oddziałują na środowisko i zajmują różne pozycje 

w hierarchii postępowania z odpadami. Wskazuje się na różne możliwości i spo-
soby przetwarzania odpadów: od unieszkodliwiania i odzyskiwania po recykling. 
Na rysunku 69 przedstawiono umiejscowienie różnych procesów przetwarzania 
odpadów w energię w unijnej hierarchii postępowania z odpadami.

Hierarchia postępowania z odpadami wskazuje także na rozwiązania pre-
ferowane z punktu widzenia zmian klimatu. Unieszkodliwianie odpadów (np. 
gromadzenie na składowiskach, spalanie z ograniczonym odzyskiem lub bez od-
zysku energii) zazwyczaj jest najmniej korzystnym wariantem w kontekście ogra-
niczenia emisji gazów cieplarnianych. Z kolei niedopuszczanie do  powstawania 

Nazwa projektu Opis

Grupy 
dyskusyjne: 
Zero Waste 
Polska, 
Freeganizm, 
Polska

Filozofia Zero Waste oraz podobne jej idee, jak np. sharing economy czy też 
kontrowersyjny freeganizm, powstały w opozycji wszechobecnej afirmacji kon-
sumpcji i dzięki portalom społecznościowym zyskują na popularności. W me-
diach społecznościowych można zauważyć coraz więcej inicjatyw oddolnych, 
jak m.in. grupy dyskusyjne czy platformy wymiany produktów, mające na celu 
promowanie, informowanie czy też wymianę poglądów na temat wskazanych 
ruchów ekologicznych. W grupach tych, w kontekście marnotrawienia żywności, 
można spotkać się, np. z informacjami na temat promocji towarów, którym koń-
czy się termin przydatności, ogłoszenia o przekazaniu nadwyżek żywności z lo-
kalu gastronomicznego lub imprezy rodzinnej czy też porady, jak można postąpić 
z pozornie nieprzydatnymi już produktami spożywczymi. Aktualnie najbardziej 
popularna grupa tego typu: Zero Waste Polska liczy ponad 14 000 członków (htt-
ps://www.facebook.com/groups/zerowastepolska)

Źródło: (Drejerska i in., 2018).

cd. tab. 21
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 odpadów, ich ponowne wykorzystywanie lub recykling mają największe 
 pozytywne  znaczenie w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Państwa 
członkowskie UE dysponują pewną elastycznością w stosowaniu tej hierarchii.

W przypadku niektórych odpadów, aby osiągnąć najlepszy efekt środowisko-
wy, konieczne może być odejście od wspomnianego porządku hierarchii postę-
powania z odpadami, np. z powodów technicznych, z uwagi na rentowność lub 
ochronę środowiska. Na przykład duże zagrożenie stanowią materiały zawiera-
jące szkodliwe substancje, dlatego korzystniejsze jest ich unieszkodliwienie za-
miast poddawania recyklingowi (EC, 2017b).

Na szczeblu UE przejście na bardziej zrównoważone systemy gospodaro-
wania odpadami jest współfinansowane głównie ze środków polityki spójno-
ści. Inwestycje realizowane za pośrednictwem innych unijnych mechanizmów 
finansowych, takich jak Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych 
(EFIS), także mają do odegrania ważną rolę, polegającą na zachęcaniu prywat-
nych inwestorów do finansowania najlepszych i najbardziej „obiegowych” roz-
wiązań w zakresie gospodarowania odpadami w formie pożyczek, gwarancji, 
udziałów kapitałowych oraz innych mechanizmów obciążonych ryzykiem (EC, 
2017b). 

Zapobieganie

Przygotowanie
do ponownego
wykorzystania

Recykling

Inna metoda
odzysku 

Likwi-
dacja

Rozkład beztlenowy odpadów organicznych, w ramach
którego produkt pofermentacyjny jest poddawany

recyklingowi jako nawóz

Operacje spalania i współspalania odpadów wykazujące
wysoki poziom odzysku energii. Przetwarzanie odpadów

w materiały, które mają być przeznaczone do użycia
jako paliwa stałe, ciekłe lub gazowe

Operacje spalania i współspalania odpadów wykazujące ograniczony
poziom odzysku energii. Wykorzystanie gazu składowiskowego,

powstającego z odpadów

Przykłady procesów
przetwarzania odpadów w energię

RYSUNEK 69. Hierarchia postępowania z odpadami i procesy przetwarzania odpadów 
w energię
Źródło: (EC, 2017b).
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Reasumując, należy stwierdzić, że nie ma jednego, prostego rozwiązania pro-
wadzącego do ograniczenia strat żywności i odpadów. Konieczne są zintegrowane 
działania i rozwiązania systemowe. Muszą one dotyczyć każdego etapu funkcjo-
nowania dostaw żywności. Istnieją znaczne możliwości ograniczenia marnowania 
żywności zarówno na etapie produkcji, dystrybucji, jak i konsumpcji. Ze względu 
na złożoność problemu konieczne jest wsparcie tych działań ze strony państwa 
zarówno w zakresie finansowym, jak również w formie uświadamiania społe-
czeństwa o skutkach nieprawidłowego gospodarowania zasobami żywności. 

7.4.  PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE WE WDRAŻANIU 
GOSPODARKI CYRKULARNEJ

W systemie żywnościowym funkcjonuje liczna grupa podmiotów, których zacho-
wania kształtują dokonujące się zmiany w ramach tych systemów. Należy podkre-
ślić, że uczestnicy systemów żywnościowych – producenci, przetwórcy żywności 
i konsumenci – funkcjonują w określonym otoczeniu. Składają się na nie:
– otoczenie instytucjonalne i regulacyjne, w tym aspekty takie jak prawa włas-

ności, prawa związane z bezpieczeństwem żywności;
– środowisko fizyczne – natura i bliskość zasobów naturalnych, infrastruktura, 

bliskość sklepów dla konsumentów;
– otoczenie społeczne, gospodarcze i techniczne: edukacja i szkolenie, aspekty 

związane z płcią i sprawiedliwością; ceny (żywności, nakładów, siły roboczej) 
związane z takimi aspektami, jak siła przetargowa, ustalenia dotyczące han-
dlu, zmienność cen i podatki; dostępna wiedza, technologia i innowacje rów-
nież odgrywają ważną rolę;

– aspekty kulturowe, takie jak religia, tradycje, zwyczaje, normy i wartości
(Firlej, 2008; Kawa, Grzybek, 2009; Stańko, 2008).
Otoczenie to jest odmienne dla każdego aktora systemu żywnościowego, ale 

jest również wysoce specyficzne dla konkretnego kraju, a nawet regionu. Rolnicy 
prowadzący produkcję z przeznaczeniem na rynek w krajach rozwiniętych dzia-
łają w zupełnie innym otoczeniu niż rolnicy prowadzący działalność na zaspo-
kojenie własnych potrzeb w krajach rozwijających się. Jednak obie grupy produ-
centów mają wspólną cechę, gdyż zależą od takich samych zasobów naturalnych 
– gleby, wody, różnorodności biologicznej itp. Istotne znaczenie ma jednak stopień 
rozwoju rolnictwa w danym kraju czy regionie.

Dostęp do zasobów naturalnych i środków produkcji jest podstawowym 
aspektem prowadzonej produkcji rolnej. Producenci rolni mogą w odpowiedni 
sposób koordynować i zarządzać wspólnymi zasobami. Koordynacja zazwyczaj 
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wiąże się z pewną formą organizacji, zasadami, umowami, prawami lub regu-
lacjami, które określa się mianem instytucji14. Instytucje zwykle zwiększają za-
ufanie lub istnieją w celu ograniczania kosztów transakcji. Ponadto umożliwiają 
regulację zachowań jednostek i podejmowanie decyzji w ramach działań zbio-
rowych (Iwanek, Wilkin, 1998; North, 1987). Instytucje mogą stać się lokalny-
mi nieformalnymi wzorcami lub zwyczajami we współpracy na poziomie spo-
łeczności. Rozwój systemów żywnościowych wymaga nowoczesnych instytucji, 
chociażby ze względu na sprawowanie ochrony konsumentów (np. kontrola 
bezpieczeństwa żywności, właściwego wykorzystania zasobów ludzkich, natu-
ralnych i ochrony środowiska). Jednostki prowadzące produkcję, przetwórstwo 
lub handel żywnością są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa żyw-
nościowego. 

Otoczenie (środowisko) naturalne, w którym działają rolnicy jest jednym 
z kluczowych czynników determinujących ich zachowania (Kundzewicz, Kozyra, 
2011). Niektóre elementy środowiska, takie jak klimat, krajobraz, powietrze, są 
poza bezpośrednią kontrolą człowieka, ale są też takie, które można kształtować 
w odpowiedni sposób. Oddziaływanie człowieka może dotyczyć infrastruktury 
wiejskiej, komunikacji, nawadniania, zaopatrzenia w wodę i usług umożliwiają-
cych produkcję (Kowalski, 2013). 

Gospodarstwa rolne są bardzo zróżnicowane na całym świecie i nawet po-
szczególne regiony UE charakteryzują się ich znaczną różnorodnością (Musiał, 
Drygas, 2013). W „nowoczesnym” systemie żywnościowym większość produkcji 
rolnej wytwarzają większe, wyspecjalizowane gospodarstwa (przedsiębiorstwa) 
rolne. Z powodu różnych ograniczeń wielu drobnych rolników nie jest w stanie 
zwiększyć efektywności produkcji. Typowymi ograniczeniami są: ubóstwo na 
obszarach wiejskich, nieodpowiednia infrastruktura i ograniczony dostęp do 
środków produkcji, a także wiedzy i nowoczesnych technologii produkcji. Z tego 
powodu wiele małych gospodarstw rolnych nie uczestniczy w łańcuchach dostaw 
żywności, które są częścią szybko transformującego się systemu żywnościowego. 
Wydaje się, że gospodarstwa takie powinny korzystać ze wsparcia doradztwa rol-
niczego, gdyż podejmowane w nich decyzje mają wpływ na środowisko przyrod-
nicze. Wiele małych gospodarstw nie dostarcza żywności na rynek, ale wywiera 
negatywny wpływ na środowisko poprzez swoje zachowania, np. wykorzystuje do 
ogrzewania odpady.

Rolnictwo w ostatnich dekadach znacząco zmienia swoje funkcje (Czudec, 
2009), a w odniesieniu do produkcji żywności w rozwiniętych gospodarkach 
rola rolnictwa w coraz większym stopniu sprowadza się do dostawcy  surowców 

14 Ekonomia instytucjonalna definiuje instytucje nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale 
zwraca także uwagę na dorobek prawa, politologię, socjologię oraz teorię organizacji.
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dla przetwórstwa spożywczego w miejsce dostawcy finalnych produktów 
 żywnościowych konsumentom. Jak podkreśla Gardner, o ile w krajach rozwijają-
cych się dodatkowe dochody wydatkowane na żywność zwykle przeznaczane są 
na produkty rolnicze, o tyle w krajach rozwiniętych wzrost wydatków jest zwią-
zany z zakupem usług dostarczanych przez przetwórstwo i sektory dystrybucyjne 
w łańcuchu żywnościowym (Gardner, 1975). Figiel i Rembisz wskazują, że udział 
amerykańskich farmerów w ogólnej wartości wydatków konsumenckich w latach 
1950–2006 systematycznie spadał, z ponad 40% do poniżej 20%15, co oznacza 
długookresową tendencję wzrostową rozstępu cenowego, wskazującego na ro-
snący udział przetwórstwa spożywczego i handlu w przychodach całego sektora 
żywnościowego. Autorzy ci podkreślają równie, że zwiększanie rozstępów ceno-
wych w kontekście jednoczesnego wzrostu wydatków konsumentów na żywność 
rodzi negatywne implikacje dochodowe dla producentów rolnych, wynikające ze 
spadku ich udziału w alokacji dochodów generowanych w całym sektorze żywno-
ściowym (Figiel, Rembisz, 2009). 

Silniejsza pozycja i siła przetargowa producentów rolnych wobec podmiotów 
działających na rynku żywności mogą zwiększyć efektywność wykorzystania 
 zasobów w systemach żywnościowych. Wyższe ceny produktów nie są gwarancją 
bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, a wręcz prze-
ciwnie – mogą prowadzić do nadmiernej ich eksploatacji. W krajach o wysokich 
dochodach było to nawet przyczyną nadprodukcji żywności. Niekiedy nadwyżka 
produkcji była sprzedawana jako pasza dla zwierząt, ale w wielu przypadkach 
rolnicy decydowali się nie zbierać plonów ze względu na spadek cen produktów. 
Inne konsekwencje to zmniejszone zakupy od rolników niż wstępnie ustalano lub 
odmowa zakupu z powodu niezgodności z pożądanymi normami dotyczącymi 
wielkości, kształtu, wagi, koloru itp. (Lipinski i in., 2013). Z tego względu wzmoc-
nienie pozycji i siły przetargowej rolników jest warunkiem prowadzenia stabilnej 
produkcji z ograniczeniem ryzyka i problemów ze zbytem. Dlatego w szerszym 
zakresie muszą rozwijać działalność instytucje rolników, takie jak spółdzielnie 
lub stowarzyszenia. W tym zakresie znaczącą rolę mogą odgrywać izby rolnicze, 
stanowiące formę samorządu rolniczego, powołanego do reprezentowania inte-
resów rolników.

Istnieje wiele różnych firm, które przetwarzają, pakują, przygotowują i sprze-
dają żywność. Głównie są to duże firmy spożywcze i sprzedawcy detaliczni, ale 

15 Analiza rozstępów cenowych przeprowadzona w polskich warunkach w latach 1996–2008 na 
głównych rynkach żywnościowych wykazała dużą zmienność rozstępów cenowych w badanym 
okresie, będącą przejawem braku natychmiastowej i pełnej transmisji impulsów cenowych w łań-
cuchu żywnościowym. Przebieg tego procesu zależy od konkurencyjności podmiotowych struk-
tur rynkowych oraz rozkładu siły rynkowej w łańcuchu marketingowym (Figiel, Rembisz, 2009).
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istnieje również wiele małych i średnich przedsiębiorstw, począwszy od lokal-
nych stoisk z jedzeniem, piekarni i rodzinnych restauracji czy małych i średnich 
przetwórni. Taki zbiór podmiotów sprawia, że sektor spożywczy jest największym 
sektorem gospodarki w wielu regionach, w tym w UE. Część z tych podmiotów 
funkcjonuje głównie na poziomie lokalnym, podczas gdy inne działają w ujęciu 
globalnym (globalne marki). Niektóre z tych globalnych firm mają ugruntowaną 
pozycję na rynkach (np. w zakresie sprzedaży zbóż, kawy, napojów). Inne dzia-
łają na wcześniejszych etapach łańcucha żywnościowego (np. sprzedaż nasion, 
nawozów, paszy) i są mniej znane konsumentom finalnym. Duże firmy spożywcze 
stosują strategie przetrwania na wysoce konkurencyjnych i nasyconych rynkach, 
gdzie wizerunek marki jest ważnym elementem pozyskiwania i utrzymania no-
wych klientów. Na konkurencyjnych i globalizujących się rynkach przedsiębior-
stwa muszą walczyć o zachowanie opłacalności działalności, co często może pro-
wadzić do eksternalizacji kosztów środowiskowych. Dla wielu firm spożywczych, 
a także dla restauracji typu fast food, łatwiej jest czerpać zyski z ultra-przetwo-
rzonych produktów spożywczych i napojów (Sosnowska-Bielicz, Wrótniak, 2015). 
W nowoczesnych systemach żywnościowych dążenie do efektywności kosztowej 
zachęcało do pionowej integracji w łańcuchach dostaw. Procesowi konsolidacji 
towarzyszyło przesunięcie koordynacji z producentów rolnych na podmioty funk-
cjonujące na dalszych etapach w łańcuchu dostaw. Wyróżniają się w tym sprze-
dawcy detaliczni, którzy zdobyli dużą siłę rynkową zarówno w stosunku do rolni-
ków, jak i firm spożywczych oferujących produkty znakowane własną marką.

Ważną kwestią w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym ma 
wdrażanie zrównoważonej konsumpcji. Oznacza ono przyjęcie odpowiedzialno-
ści przez nabywców za dokonywanie zakupów w sposób etyczny, co w efekcie ma 
zapewnić godne życie dla każdego w granicach zasobności Ziemi (Bruska, 2016). 
W literaturze przedmiotu zrównoważoną konsumpcję zwykle definiuje się jako 
kupowanie towarów przyczyniających się do zwiększenia zrównoważenia mię-
dzy trzema elementami: gospodarką, ekologią i człowiekiem. Zrównoważona 
konsumpcja powinna się opierać na trzech zasadach: 
1) racjonalności ekonomicznej (optymalizacji ekonomicznej w wyborze dóbr), 
2) racjonalności ekologicznej (wyborze takich dóbr, które w najmniejszym stop-

niu szkodzą środowisku), 
3) racjonalności społecznej (wyborze dóbr, które rozwiązują problemy społecz-

ne lub przynajmniej nie przyczyniają się do ich pogłębienia). 
Zrównoważona konsumpcja powinna obejmować również rezygnację z dóbr, 

które przynoszą szkodę środowisku i ludziom (Bylok, 2013).
Łuczka wskazuje na istnienie wąskiego i szerokiego ujęcia definicji konsump-

cji zrównoważonej. W wąskim ujęciu jest ona utożsamiana z ekokonsumpcją, na-
tomiast w szerokim sprowadza się do uwzględniania w wyborach  konsumenckich 
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trzech aspektów: ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Zjawisko alterna-
tywnego konsumpcjonizmu przejawia się obecnie w postaci konsumpcji kolabo-
ratywnej, dekonsumpcji oraz konsumpcji odpowiedzialnej. Konsumpcja zrówno-
ważona przejawia się w takich zachowaniach konsumentów, jak: 
− kupno i konsumpcja certyfikowanych dóbr ekologicznych, 
− oszczędne korzystanie z wody i energii elektrycznej, 
− stosowanie urządzeń gospodarstwa domowego pozwalających na ogranicze-

nie zużycia tych zasobów, 
− segregowanie śmieci, 
− wtórne wykorzystanie przedmiotów i materiałów powszechnego użytku, 
− ograniczanie zakupu produktów wytwarzanych w konwencjonalnych proce-

sach wytwórczych (Łuczka, 2016).
Warunkiem rozwoju zrównoważonej konsumpcji jest wysoki poziom świa-

domości ekologicznej społeczeństwa. Umiejętna promocja  zrównoważonej kon-
sumpcji ma i będzie miała w przyszłości podstawowe znaczenie dla kształtowania 
jakości życia zarówno w skali poszczególnych środowisk lokalnych, jak i w skali 
globalnej. Szymoniuk przedstawił przykłady konkretnych działań skutecznie pro-
mujących postawy i aktywności zrównoważonej konsumpcji w Niemczech, Islan-
dii i Finlandii, które zostały zidentyfikowane w ramach międzynarodowego pro-
jektu pt. Go green across Europe, realizowanego w latach 2014–2015 w ramach 
unijnego programu Leonardo da Vinci VETPRO (Szymoniuk, 2015). Edukacja 
konsumencka, w tym edukacja na temat skutków środowiskowych, społecznych 
i ekonomicznych wyborów konsumenckich, umożliwia konsumentom podejmo-
wanie świadomych, niezależnych decyzji dotyczących wyboru produktów i usług. 
Aby wspierać konsumentów w podejmowaniu zrównoważonych wyborów żywie-
niowych, konieczne jest podawanie dokładnych informacji na etykietach i opako-
waniach produktów.

Zachowania konsumentów, rytuały, zwyczaje i potrzeby konsumpcyjne stwa-
rzają podstawę dla rozwoju różnych segmentów rynku żywnościowego. Trady-
cyjny system żywnościowy skupia się na podejściu „od pola do stołu”. W nowym 
modelu opartym na zrównoważonej konsumpcji konieczne jest spojrzenie od-
wrotne – „od stołu do pola” – i uwzględnienie potrzeb konsumentów, co umożliwi 
zmiany w całym łańcuchu wartości. Raport przygotowany przez World Business 
Council for Sustainable Development, bazujący na różnych źródłach publicznych, 
przedstawia aktualne tendencje w konsumpcji żywności i zachowaniach konsu-
mentów, a także przyszłe trendy w różnych regionach świata. Raport identyfikuje 
cztery główne typy bieżących zachowań konsumpcyjnych, tj. wygoda i mobilność, 
foodie-ism, poszukiwanie zdrowszego jedzenia oraz traktowanie jedzenia jako 
uczty. Wygoda i mobilność oznacza, że dla współczesnego konsumenta czas po-
trzebny na uzyskanie dostępu do posiłku może mieć tak samo duży wpływ na 
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proces wyboru żywności jak informacja o wartości odżywczej lub składnikach od-
żywczych. Foodie-ism oznacza wzrost zapotrzebowania na nowe doświadczenia 
żywieniowe i używanie żywności jako formy ekspresji (eksperymentowanie z eg-
zotycznymi smakami i składnikami, zwiększony popyt na zagraniczne doznania 
kulinarne). Poszukiwanie zdrowszej żywności uwidacznia się współcześnie przez 
wzrost zapotrzebowania na posiłki wegetariańskie z okazjonalnym spożywaniem 
mięsa, wzrost zapotrzebowania na produkty naturalne, organiczne i mniej prze-
tworzone. Jedzenie jako „uczta” dotyczy żywności, która służy jako nagroda lub 
środek przeciwstresowy (WBCDS, 2018). 

Reorientacja na zdrowsze i bardziej zrównoważone diety powinna przyczynić 
się do mniejszego zużycia zasobów w systemach żywnościowych z dodatkową 
korzyścią znacznego zmniejszenia globalnego obciążenia związanego z dietą. 
W niektórych opracowaniach stwierdza się, że problemy stanu zdrowia konsu-
mentów zostały zmarginalizowane w branży spożywczej i że nadal brakuje poli-
tyki publicznej integrującej żywność i zdrowie (Lang, Heasman, 2015). Konieczne 
w tym kontekście są długofalowe strategie, które regulowałyby kwestie:
− sprzedaży produktów żywnościowych, które zawierają dużo tłuszczów nasy-

conych i cukrów lub wymagają głębokiego przetworzenia; 
− informowania konsumentów o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia po-

szczególnych produktów;
− ograniczania akcji marketingowych, zwłaszcza jeśli są one skierowane do 

grup szczególnie narażonych, takich jak dzieci;
− planowania ilości i lokalizacji placówek żywnościowych, takich jak restaura-

cje fast food, małe sklepy i supermarkety; 
− zachęcania sprzedawców detalicznych i sieci sklepów spożywczych do usta-

nawiania kodeksów postępowania marketingowego;
− wprowadzania środków służących do etykietowania w celu zapewnienia 

obywatelom dostępu do prawidłowych i jednolitych przepływów informacji 
związanych z ochroną środowiska;

− uruchomienia krajowych kampanii informacyjnych i rozpoczęcie dialogu na 
temat wzorców konsumpcji żywności (Lang, Heasman, 2015). 
Konsumenci są kluczowym uczestnikiem w systemach żywnościowych. Są 

oni także odpowiedzialni za marnotrawienie żywności, szczególnie w społe-
czeństwach bardziej zamożnych (Śmiechowska, 2015). Jednak nawet w boga-
tych społeczeństwach jest wielu ludzi poniżej granicy ubóstwa, którzy wydają 
znaczną część swoich dochodów na żywność, a dostęp do zdrowej żywności jest 
dla nich takim samym problemem jak dla biednych ludzi w krajach rozwijają-
cych się. 

W krajach o zliberalizowanej gospodarce rządy zazwyczaj pełnią rolę regula-
cyjną i ułatwiającą funkcjonowanie przedsiębiorstw. W innych typach gospodarek 
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(gdzie występują przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo) rządy mogą 
brać udział w produkcji żywności, przetwarzaniu, handlu i sprzedaży detalicznej. 
Nawet w zliberalizowanych gospodarkach rządy (zarówno władze krajowe, jak 
i władze lokalne) wywierają duży wpływ na sposób organizacji systemu żywnoś-
ciowego, a także na podejście do zarządzania zasobami naturalnymi i środowi-
skiem. Chociaż zasoby naturalne stanowią istotny wkład w produkcję żywności, 
często nie są wyceniane (np. woda, zasoby rybne) lub mają niską wartość ryn-
kową (np. ziemia). W wielu krajach koszty środowiskowe (efekty zewnętrzne) 
systemu żywnościowego nie są uwzględnione w cenach żywności. Rządy  mogłyby 
 promować zapobieganie negatywnym efektom zewnętrznym przez regulacje 
i normy środowiskowe. Jednym z rozwiązań są rozwiązania finansowe (dopłaty), 
które mogą promować przejście na bardziej zrównoważone rodzaje działalno-
ści. Takie zachęty mogłyby być stworzone przez opodatkowanie negatywnych 
wpływów na środowisko (np. wycieki azotanów, zanieczyszczenie wody przez 
pestycydy, emisje gazów cieplarnianych). Byłaby to z jednej strony forma nagra-
dzania podmiotów zapewniających utrzymanie i ochronę usług ekosystemowych, 
a z drugiej forma kary (podatki) za działalność zagrażającą środowisku i zasobom 
naturalnym. Są to sposoby skłaniające do zrównoważonego wykorzystywania za-
sobów i generowania pozytywnych efektów zewnętrznych.

Należy podkreślić, że zrozumienie roli podmiotów i instytucji w systemach 
żywnościowych wymaga oceny na poziomie kraju lub regionu. Różnorodność 
ustaleń instytucjonalnych (takich jak ustawodawstwo krajowe) i stan zasobów 
naturalnych w różnych typach systemów żywnościowych sprawia, że rozwiąza-
nia dotyczące tych aspektów są trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Brak 
jasnych ram regulacyjnych, praw i mechanizmów ich egzekwowania w wielu 
przypadkach powoduje nieograniczone zużycie prowadzące do wyczerpywania 
zasobów. Istotne znaczenie ma również jasne określenie obowiązków w zakresie 
regularnego monitorowania i oceny stanu środowiska. Przez podatki i subsydia 
rządy mogą wpływać na wykorzystywanie niektórych surowców, takich jak pali-
wa kopalne i nawozy sztuczne. Płatności za usługi środowiskowe mogą zachęcać 
rolników do podejmowania działań mających na celu poprawę stanu środowiska 
naturalnego.

Istnieje wiele organizacji pozarządowych aktywnie zaangażowanych w funk-
cjonowanie systemów żywnościowych (Schilpzand i in., 2010). Niektóre są małe 
i lokalne, podczas gdy inne działają na poziomie globalnym. Różnią się one także 
zakresem stawianych celów: niektóre mają więcej celów społeczno-gospodar-
czych (np. wzmocnienie pozycji drobnych producentów), inne są bardziej zain-
teresowane zdrowiem ludzi lub koncentrują się głównie na ochronie przyrody. 
Organizacje pozarządowe czasami odgrywają dużą rolę w inicjowaniu zmian 
w systemach żywnościowych i w kształtowaniu polityki państwa. Wpływają 
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również na zachowania firm, zwłaszcza dużych korporacji wielonarodowych, za 
pomocą różnych strategii – od współpracy i wzajemnego wsparcia po krytykę. 
Podmioty te odgrywają ważną rolę w zwracaniu uwagi opinii publicznej na nie-
właściwe funkcjonowanie dotychczasowych systemów żywnościowych. Przez 
swoje działania informują opinię publiczną i wywierają presję na firmy i rządy, 
aby zaradzić niekorzystnym skutkom (Oosterveer, Spaargaren, 2011).

Podczas próby identyfikacji zmian i ścieżek prowadzących w kierunku zrów-
noważonych systemów żywnościowych należy zachować pewien realizm, który 
wynika z tego, że systemy żywnościowe są na całym świecie bardzo różnorodne, 
a także złożone i dynamiczne. Oznacza to, że nie ma rozwiązań „uniwersalnych”. 
Dodatkowo systemy żywnościowe są coraz bardziej regulowane przez podmioty 
prywatne, działające ponad granicami państwowymi, co utrudnia rządom wywie-
ranie wpływu i sterowanie procesami zmian. Ponadto, ze względu na wzrastającą 
urbanizację i globalizację, następuje oddalenie miejsca produkcji od miejsca kon-
sumpcji żywności. Na procesy transformacji systemów żywnościowych wpływają 
różne rozwiązania instytucjonalne.

Rządy krajowe i lokalne odgrywają ważną rolę w realizacji celów publicznych, 
takich jak zdrowie, edukacja, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 
i łagodzenie oddziaływania na środowisko naturalne. Podobne znaczenie w ujęciu 
globalnym mają instytucje międzynarodowe. Dotyczy to m.in. międzynarodowych 
umów handlowych, mających wpływ na sektor rolny czy rybołówstwo w danym 
kraju. Następujące zmiany w systemach żywnościowych obejmują przejście od 
podmiotów publicznych do prywatnych. Wiele firm dostrzega presję na zasoby 
naturalne i systemy żywnościowe, zaczyna więc postrzegać je jako zagrożenia dla 
ich długotrwałego funkcjonowania. W związku z tym podejmowane są działania 
innowacyjne i tworzone nowoczesne modele biznesowe w celu zapewnienia bar-
dziej zrównoważonego rozwoju (KPMG, 2012). 

7.5.  BIOGOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 
A FUNKCJONOWANIE ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO

Przedstawiona koncepcja biogospodarki wskazuje, że jest to ważny obszar dzia-
łań w odniesieniu do rolnictwa, przemysłu spożywczego, handlu żywnością, 
jak również w odniesieniu do pozażywnościowych sektorów biogospodarki. 
Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym zwraca natomiast uwagę na udo-
skonalenie modeli zarządzania przedsiębiorstwami w kierunku maksymalnego 
wykorzystania zasobów i eliminowania strat. Gospodarkę o obiegu zamkniętym
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i biogospodarkę łączą te same cele: zrównoważony i zasobooszczędny świat 
o niskiej emisji dwutlenku węgla. Gospodarka cyrkularna zwiększa efektywność 
wykorzystania zasobów w procesach produkcyjnych i skalę wykorzystania ma-
teriałów pochodzących z recyklingu. Biogospodarka natomiast zastępuje węgiel 
kopalny węglem odnawialnym pochodzącym z biomasy wytwarzanej w rolnic-
twie, leśnictwie i środowisku morskim. Są to różne, ale komplementarne podej-
ścia. Biogospodarka nie jest w pełni częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Pojęcie biogospodarki jest czymś znacznie szerszym niż sam przepływ bioma-
sy. Jednocześnie w obecnym podejściu do biogospodarki o obiegu zamkniętym 
należy uwzględnić chęć maksymalnego wyeliminowania powstawania odpadów 
w łańcuchu produkcji i przetwórstwa biomasy. Bardzo ważne jest uwzględnienie 
procesów wytwarzania żywności, przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz 
wprowadzanie technologii zagospodarowywania odpadów pochodzenia bio-
logicznego i zużytych opakowań wykorzystywanych w cyklach produkcyjnych 
i przetwórstwie biomasy. Realizacja działań według nowych kryteriów na rzecz 
biogospodarki o obiegu zamkniętym umożliwi dokonanie znaczących postępów 
pod względem innowacji i konkurencyjności oraz przyczyni się do poprawy jej 
pozycji na arenie międzynarodowej (Chyłek i in., 2016).

Na rysunku 70 przedstawiono szczegółowe relacje między biogospodarką, 
gospodarką cyrkularną i łańcuchem żywnościowym. Centralną osią tego modelu 
jest łańcuch żywnościowy. Na etapie produkcji pierwotnej jest uzupełniony o leś-
nictwo. Sektory te razem tworzą bazę surowcową biomasy (surowce żywnościo-
we i nieżywnościowe). Przepływy biomasy, które rozpoczynają się w rolnictwie 
i leśnictwie (a także rybołówstwie), są kontynuowane w sektorach przetwórstwa 
(głównie na pasze i żywność – łańcuch żywnościowy) oraz w pozostałych łań-
cuchach biogospodarki. Model ten wskazuje, że produkty uboczne i bioodpady 
mogą być ponownie wykorzystane w kaskadzie i recyklingu organicznym. Ta 
część stanowi biogospodarkę cyrkularną.

Należy podkreślić, że biogospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym mają 
podobne cele, w pewnym stopniu pokrywają się, ale żadna z nich nie jest w pełni 
częścią drugiej. Biogospodarka zawiera wiele dodatkowych specyficznych ele-
mentów. Gospodarka o obiegu zamkniętym nie jest kompletna bez biogospodarki 
i odwrotnie – pełne rozumienie biogospodarki wymaga uwzględnienia cyrkular-
nego podejścia. Zrównoważony rozwój i związane z nim pojęcie trwałości stają się 
coraz ważniejszymi celami polityki tworzonej przez rządy na różnych szczeblach, 
jak również działań sektora prywatnego. Przedstawiony model systemu żywnoś-
ciowego wskazuje, że rośnie zapotrzebowanie na wzmocnienie koncepcyjnego 
zrozumienia różnych sposobów pojmowania zrównoważonego rozwoju i ich 
implikacji. W szczególności, konieczne jest tworzenie skutecznej polityki ukie-
runkowanej na realizację celów zrównoważonego rozwoju, a co ważniejsze, na 
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analizę implikacji proponowanych rozwiązań. Rozwój biogospodarki ma kluczo-
we znaczenie dla zrównoważonego rozwoju w sektorach rolnictwa i całego łań-
cucha żywnościowego. Wzrost biogospodarki zakłada daleko idących inwestycji 
w badania i infrastrukturę, jak i polityki efektywnego i równomiernego transferu 
technologii z sektora publicznego do prywatnego, a także efektywnego wsparcia 
nowych gałęzi przemysłu występujących poza łańcuchem żywnościowym a ba-
zujących na surowcach, które są wykorzystywane w produkcji żywności. Rozwój 
rynku biopaliw wskazuje, że wiele realizowanych dotąd strategii miało istotne 
wady, skutkując kosztowną alokacją zasobów; jednocześnie dostępne metody ich 
oceny są niedoskonałe i wymagają ulepszeń. Należy podkreślić, że nowe mecha-
nizmy i strategie na rzecz rozwoju biogospodarki i gospodarki cyrkularnej w sek-
torze żywnościowym wymagają badań mających na celu rozwój narzędzi oceny 
wpływu tych strategii na produkcję, dystrybucję i konsumpcję żywności. Koniecz-
ne jest  zrozumienie ekonomiki i efektywności łańcuchów dostaw, które powstają 
w wyniku wdrażania nowych technologii, wpływu przyjmowanych rozwiązań na 
te łańcuchy, ich konkurencyjność i politykę handlową. 
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Żywność, którą produkujemy i konsumujemy jest nieodłącznie związana z dobro-
bytem i środowiskiem naturalnym człowieka. Systemy żywnościowe są w znacz-
nym stopniu uzależnione od zasobów naturalnych: ziemi, wody, różnorodności 
biologicznej, niezbędnych składników odżywczych do produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej oraz paliw kopalnych. Wykorzystanie tych zasobów wykracza poza pier-
wotną produkcję żywności, czyli rolnictwo. Zapewnienie wyżywienia ludzkości 
i odpowiednia jakość żywności wymagają gospodarowania zasobami w sposób 
zrównoważony i efektywny, przy zmniejszonym negatywnym wpływie na środo-
wisko naturalne. Dlatego potrzebne są inteligentne systemy żywnościowe, które 
pozwolą osiągać te cele.

Łańcuch dostaw żywności składa się z różnorodnych podmiotów, które dzia-
łają na różnych rynkach i sprzedają różnorodne produkty spożywcze. Stopień siły 
rynkowej posiadanej przez przedsiębiorstwa różni się w zależności od kategorii 
produktów i struktury rynków, na których działają te firmy. Łańcuch dostaw żyw-
ności łączy trzy główne sektory: sektor rolny, przemysł spożywczy i sektor dystry-
bucji (hurtowy i detaliczny). Analiza łańcucha dostaw żywności umożliwia zrozu-
mienie tego, jak kształtują się ceny, w jaki sposób są ponoszone koszty produkcji, 
na jakim poziomie zachodzą interakcje między podmiotami oraz jakie przepisy 
i regulacje mają na to wpływ. Pierwszym sektorem branym pod uwagę w łańcuchu 
dostaw żywności jest sektor rolny. Jego działalność obejmuje produkcję roślinną 
i zwierzęcą. Ponieważ surowce rolne to wiele bardzo różnorodnych produktów, 
również kanały dystrybucji tego sektora są zróżnicowane. Rolnicy sprzedają wy-
tworzoną produkcję przedsiębiorstwom przetwórstwa spożywczego, ale również 
mogą przekazywać ją bezpośrednio  detalistom, konsumentom końcowym lub 
sprzedawać na rynkach alternatywnych (np. biopaliw). Przemysł spożywczy jest 
bardzo niejednorodny i obejmuje wiele różnorakich działań. Należą do nich np. 
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rafinacja, mielenie, czyszczenie, krojenie, suszenie, ubój zwierząt i przetwórstwo 
mięsa. Sektor dystrybucji (a zwłaszcza handel detaliczny) jest głównym rynkiem 
zbytu dla produktów spożywczych, a jako ostatnie ogniwo w łańcuchu dostaw ma 
bezpośredni związek z konsumentami końcowymi. Główną działalnością sekto-
ra dystrybucji jest sprzedaż produktów, ale detaliści mogą również wykonywać 
usługi dla producentów żywności, takie jak np. działania promocyjne. 

Dotychczasowe przemiany w europejskim systemie żywnościowym bazowały 
na wykorzystaniu korzyści skali, o czym świadczą procesy konsolidacji i koncen-
tracji we wszystkich ogniwach łańcucha żywnościowego, a także na wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii i technik w procesach produkcji, dystrybucji i logistyki. 
Procesy te stymulowane były także przez wzrost powiązań z rynkami międzyna-
rodowymi, procesy integracji regionalnej i globalizacji. Mechanizm ewolucji sy-
stemów żywnościowych skutkował tym, że rolnictwo i obszary wiejskie stawały 
się marginalne z punktu widzenia globalnej konkurencyjności, a rosło znaczenie 
skoncentrowanych obszarów miejskich i wielkich międzynarodowych korporacji. 
Ten mechanizm powodował marginalizowanie podstawowej produkcji rolniczej 
w porównaniu do wzrostu znaczenia „wartości dodanej” wytworzonej w sekto-
rach przetwórstwa spożywczego i skoncentrowanym handlu detalicznym żyw-
nością. 

Kluczowym wyzwaniem dla systemów żywnościowych jest zapewnienie bez-
pieczeństwa żywnościowego. Problem ten oczywiście występuje w mniejszym 
zakresie w krajach rozwiniętych, takich jak kraje UE, niż w wielu regionach roz-
wijających się. Chociaż w niektórych aspektach dokonano znacznych postępów, 
nadal systemy żywnościowe nie zapewniają bezpieczeństwa żywnościowego dla 
wszystkich ani nie wykorzystują w sposób zrównoważony ograniczonych zaso-
bów naturalnych.

Zapewnienie dostępu do odpowiedniej ilości żywności dla wszystkich ludzi 
zależy od sposobu funkcjonowania rynków na poziomie lokalnym, krajowym, re-
gionalnym i globalnym. Kraje UE stanowią element globalnego systemu żywnoś-
ciowego i w tym kontekście muszą zwracać uwagę na problem bezpieczeństwa 
żywnościowego. Zwiększona siła nabywcza, zmiana preferencji żywnościowych, 
dostęp do globalnych rynków i rosnąca populacja doprowadziły w ostatnich la-
tach do znaczących zmian w strukturze konsumpcji, które, jak się oczekuje, będą 
się utrzymywać w nadchodzących dziesięcioleciach. Zmieniające się wzorce 
konsumpcji w połączeniu ze wzrostem liczby ludności wskazuje, że produkcja 
żywności będzie wymagać znacznego wzrostu, aby zaspokoić rosnące globalne 
potrzeby konsumpcyjne w przyszłości. 

Analiza przeprowadzona w pracy wykazała, że obecne systemy żywnościowe 
są to tzw. systemy linearne. Ich funkcjonowanie przyczynia się do wyczerpywania 
zasobów naturalnych ze względu na stosowanie niewłaściwych lub nieskutecznych 
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praktyk w zakresie korzystania z tych zasobów. W niektórych regionach głównymi 
kwestiami są degradacja gleby i utrata bioróżnorodności, podczas gdy w innych 
większe zagrożenia dotyczą jakości powietrza i wody lub emisji gazów cieplar-
nianych. W ostatnich dziesięcioleciach poczyniono znaczne postępy w zakresie 
wykorzystania zasobów w systemach żywnościowych, prowadzące np. do osią-
gania wyższych plonów (co oznacza bardziej efektywne wykorzystanie gruntów 
rolnych), zwiększonej wydajności stosowania składników mineralnych, popra-
wy jakości wody i mniejszej emisji gazów cieplarnianych. Nie zawsze skutki tych 
działań były jednak pozytywne – np. koncentrowanie się na wyższych plonach 
doprowadziło do zanieczyszczenia wody przez nawozy mineralne i pestycydy lub 
do degradacji gleb. Podstawowym mechanizmem stymulującym te zmiany była 
w UE wspólna polityka rolna i jej cele środowiskowe. Wspólna polityka rolna jest 
historycznie pierwszą spośród wspólnych polityk społeczno-ekonomicznych Unii 
Europejskiej i ze względu na swój zakres i charakter była jednocześnie najbardziej 
kompleksową unijną polityką społeczno-ekonomiczną, ale także polityką stwa-
rzającą problemy i trudności odnoszące się do całej Europy. W okresach deficytu 
żywności na rynkach europejskich umożliwiała realizację celów samowystarczal-
ności żywnościowej, a w okresach presji nadwyżek służyła strategii zachowania 
równowagi bilansowej gospodarki żywnościowej państw tworzących EWG/WE. 
Od lat 90. XX wieku, wraz z wdrożeniem planu MacSharry’ego, wszystkie kolejne 
jej reformy ukierunkowane były na przyczynienie się do bardziej zrównoważone-
go, inteligentnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju europejskich 
obszarów wiejskich.

Szczególny europejski model wspierania rolnictwa, który pojawił się w tym 
okresie, jest często nazywany „wielofunkcyjnością”. Wielofunkcyjność jest podej-
ściem, które uznaje liczne funkcje rolnictwa i które zamiast neoliberalnej logiki  
rynkowej promuje ideę, że rolnictwo nie tylko produkuje żywność, ale dostar-
cza również określone korzyści ekologiczne i kulturowe. Ten konkretny model 
rolnictwa jest tak wyraźnie nakierowany na zapewnienie rolnikom środków do 
życia, że ma on niewielkie znaczenie dla szerszych dyskusji na temat rozwiąza-
nia problemu głodu na świecie. Kluczowa sprzeczność między zabezpieczeniem 
środków do życia w gospodarstwach europejskich a szukaniem rozwiązań dla 
problemu głodu na świecie wiąże się z kwestiami dotyczącymi dostępu do rynku 
europejskich konsumentów przez producentów z krajów rozwijających się. Ist-
nieją argumenty za dalszą liberalizacją europejskich rynków żywnościowych, aby 
otworzyć możliwości rozwoju produkcji żywności w krajach rozwijających się 
i osiągania korzyści ze sprzedaży produktów na zamożnym rynku europejskim. 
Są również argumenty, że jeśli Europa całkowicie otworzy swoje rynki, to jest 
mało prawdopodobne, aby skorzystali na tym producenci działający na małą skalę 
w krajach rozwijających się, gdyż faktycznymi beneficjentami nowych możliwości 
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 rynkowych będą dominujące agroprzedsiębiorstwa kompleksu żywnościowego. 
Żadne z tych rozwiązań nie zmienia podstawowej orientacji europejskiej polityki 
rolnej, ukierunkowanej przede wszystkim na wspieranie źródeł utrzymania wła-
snych rolników.

Kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju sektora rolnictwa i za-
sobów naturalnych ma biogospodarka. Rozwój biogospodarki oznacza nowe in-
westycje w badania, jak i politykę efektywnego transferu technologii z sektora 
publicznego do prywatnego. Głównym wyzwaniem dla biogospodarki staje się 
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla rosnącej populacji ludności. 
W tym samym czasie stale zwiększający się popyt na bioenergię będzie konkuro-
wać z wykorzystaniem zasobów. 

Obecnie ogólna dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju koncentruje się 
na skłanianiu konsumentów, przedsiębiorstw i rządów do podejmowania działań 
i innowacji w celu rozwiązania problemów związanych z produkcją, dystrybucją 
i konsumpcją żywności. Prywatne podmioty odgrywają zasadniczą rolę w syste-
mach żywnościowych, dlatego to na nich spoczywa główna rola we wdrażaniu 
zrównoważonych systemów żywnościowych. Funkcjonowanie biznesu w ramach 
wielu systemów żywnościowych nie zawsze zapewnia podmiotom odpowiednie 
profity z tytułu podejmowania bardziej zrównoważonych praktyk. Wiele przed-
siębiorstw uważa uwzględnianie uwarunkowań środowiskowych za obciążenie, 
które przyczynia się do zmniejszania zdolności do osiągania dobrych wyników 
ekonomicznych. Zarządzający przedsiębiorstwami często nie dostrzegają powo-
dów, dla których mieliby ponosić koszty ochrony zasobów naturalnych, bo jest to 
po prostu niezgodne z celem ekonomicznym funkcjonowania firm. Dlatego należy 
przede wszystkim poszukiwać takich rozwiązań, które pozwolą zachować środo-
wisko w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń, ale jednocześnie nie będą 
ograniczać możliwości generowania zysków przez przedsiębiorstwa. 

Można zaobserwować, że wiele przedsiębiorstw coraz częściej dostrzega 
w długookresowej perspektywie korzyści z inwestowania w bardziej zrównowa-
żone łańcuchy dostaw. Takim rozwiązaniem wydaje się być wdrażanie zasad go-
spodarki o obiegu zamkniętym. Gospodarka cyrkularna obejmuje zintegrowane 
podejście, zakładające nie tylko redukcję ilości powstających odpadów i właściwe 
ich zagospodarowanie, lecz także działania wydłużające czas życia produktów. 
Gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko problem przedsiębiorstw. Nie-
zmiernie istotne są również zmiany w modelach konsumpcji. Gospodarka o obie-
gu zamkniętym oznacza transformację ku bardziej zrównoważonemu stylowi 
życia, czemu sprzyja szybko rozwijająca się ekonomia współpracy. Ważne jest op-
tymalne wykorzystywanie żywności, ale także zmniejszenie jej marnotrawstwa 
i zmiana nawyków żywieniowych przez ograniczenie spożycia wysoko przetwo-
rzonej żywności. Zmniejszenie ilości takiej żywności może przynieść korzyści nie 
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tylko dla gospodarki o obiegu zamkniętym, ale także dla zdrowia publicznego. 
Niestety, jedna trzecia żywności produkowanej na całym świecie jest marnowana. 
Marnotrawstwo żywności, mimo różnych programów przeciwdziałania, pozosta-
je nadal dużym problemem, zwłaszcza w gospodarstwach domowych, hotelach 
i sklepach. Ponieważ gospodarka cyrkularna zakłada konieczność zapobiegania 
marnotrawieniu żywności, ważne jest poprawienie przejrzystości funkcjonowa-
nia firm w zakresie generowania odpadów. 

Podczas przetwarzania żywności tworzone są strumienie pozostałości, które 
nie mogą być wykorzystane do spożycia. Pozostałości te często zawierają cenne 
białka, minerały czy błonnik i mogą być wykorzystane do celów nieżywnościo-
wych, np. jako pasza w karmieniu zwierząt lub do produkcji energii. Oznacza to 
konieczność szukania takich rozwiązań, które pozwolą osiągnąć najwyższą war-
tość ekonomiczną przy jak najmniejszym uszczerbku dla środowiska. Należy jed-
nak podkreślić, że w zakresie gospodarowania pozostałościami występują często 
sprzeczne cele. Dobre wykorzystanie strumieni pozostałości nie zawsze można 
pogodzić z wymogami bezpieczeństwa żywności i gospodarki odpadami. Przykła-
dem jest mączka kostna, która nie może być stosowana w paszach dla zwierząt ze 
względu na ryzyko chorób. 

Należy stwierdzić, że system żywnościowy obejmujący procesy „od produk-
cji po odpady” zawiera wiele elementów, z których każdy może mieć negatyw-
ny wpływ na środowisko i człowieka. Dlatego wprowadzenie zasad gospodarki 
o obiegu zamkniętym wydaje się być właściwą alternatywą. Należy przy tym 
wskazać na znaczenie podejścia systemowego do omawianych zagadnień, czyli 
skupieniu się na analizie interakcji występujących między elementami badanego 
systemu. Oczywiste jest także to, że aby osiągać zamierzone efekty, konieczne jest 
zaangażowanie wszystkich uczestników systemu żywnościowego.

Badania pozwoliły na stwierdzenie, że konceptualizacja gospodarki cyrkular-
nej wskazuje również na zasadność istnienia rozproszonych systemów żywnoś-
ciowych (lokalnych). Należy przyznać, że systemy rozproszone mogą stanowić 
fundamentalną część gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to rozwiązanie przy-
czyniające się do minimalizacji marnotrawstwa i dowartościowania produkcji na 
poziomie lokalnym. Wydaje się, że na obecnym etapie rozwoju nie należy rezyg-
nować z produkcji na dużą skalę. Jednak właściwym jest także „wzmacnianie” 
udziału systemów lokalnych, w których działania są zorganizowane w formie 
małych, połączonych ze sobą jednostek. Należy pamiętać, że ogromna większość 
gospodarstw rolnych w Europie to gospodarstwa bardzo małe, prowadzące 
 produkcję wielostronną, co w większym stopniu zapewnia wytwarzanie produk-
tów w sposób zrównoważony. Jednak kontekst związany z bezpieczeństwem żyw-
nościowym i energetycznym skłania to ostrożności w formułowaniu stwierdzeń 
o kierunku rozwoju systemów żywnościowych. 
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Gospodarka o obiegu zamkniętym ma także wiele wad. Nie jest rzeczą prostą, 
aby wszystkie rozwiązania wprowadzić do praktyki. Przeszkodą jest m.in. brak 
świadomości wśród konsumentów na temat konieczności zmiany wzorców kon-
sumpcji i zachowań na rynku. Wprowadzenie zasad takiej gospodarki ogranicza-
ją także wysokie koszty wyjściowe, związane z wysokimi nakładami na badania 
i rozwój. Nie sprzyja temu także spadek dochodów z eksportu surowców w kra-
jach rozwijających się, a przeszkodą są również ograniczone działania zachęcające 
przedsiębiorców do prowadzenia biznesu opartego na obiegu zamkniętym. Kon-
sekwencją wprowadzania gospodarki cyrkularnej będzie także redukcja miejsc 
pracy w sektorach wydobywczych. Ewolucja dokonuje się w celu stworzenia lep-
szego systemu, jednak nie ma mechanizmów, które zagwarantują bezproblemowe 
funkcjonowanie systemów. Muszą się one dostosowywać do zmian w otoczeniu. 
Zawsze można zadać pytanie, czy i co można jeszcze polepszyć. 

Należy wyraźnie podkreślić, że zmiany w systemach żywnościowych nie mogą 
się sprowadzać do niszczenia dotychczasowego dorobku poszczególnych ogniw. 
Powinny zmierzać w kierunku ich doskonalenia i przezwyciężania różnych barier 
i ograniczeń. Analiza tendencji ewolucyjnych systemów żywnościowych umoż-
liwia ocenę zmian i wykluczenie gorszych rozwiązań. Człowiek jest przeciwny 
zmianom, jeśli nie dostrzega w nich korzyści. Jak więc przekonać społeczeństwo 
(uczestników łańcuchów żywnościowych – konsumentów, producentów, prze-
twórstwo, handel), że rozwiązania, które wskazuje gospodarka cyrkularna, po-
zwalają osiągać takie korzyści prawie wszystkim zainteresowanym? Na chwilę 
obecną człowiek jest zmuszony podejmować alternatywne rozwiązania w kontek-
ście wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych. Dlatego albo system 
zostanie zreformowany, albo grożą nam poważne konsekwencje środowiskowe. 
Obecnie realizacja idei gospodarki o obiegu zamkniętym w systemach żywnoś-
ciowych jest konsekwencją coraz większej świadomości społecznej w zakresie 
zagrożeń środowiskowych.

Badania funkcjonowania systemów żywnościowych w warunkach gospodar-
ki cyrkularnej i biogospodarki wymagają zastosowania efektywnych strategii 
komunikacji i rozpowszechniania wyników. Badania te mają znaczenie dla rolni-
ków, właścicieli gruntów, przedsiębiorców jak i konsumentów, a także dla decy-
dentów na całym świecie. Co więcej, implikacje gospodarki cyrkularnej są istotne 
na różnych szczeblach, od obszarów wiejskich po organizacje międzynarodowe. 
Konieczność zastosowania nowej wiedzy i nieuwzględnianych dotąd rozwiązań 
w prowadzonej działalności stanie się wyzwaniem dla rolników, przetwórstwa 
spożywczego, handlu detalicznego oraz dla konsumentów. Wydaje się jednak, że 
nowe technologie informacyjne mogą pomóc producentom i konsumentom wy-
korzystać pojawiające się możliwości i szanse. Rozwój może wymagać opraco-
wania bardziej interaktywnych usług, ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb 
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rolników, ściślejszej współpracy z pośrednikami, w tym konsultantami oraz prze-
szkolenia usługodawców, co pozwoli na efektywne wykorzystanie nowego poten-
cjału. Badacze będą także musieli przekazywać wyniki prowadzonych badań na 
różnych poziomach. 

Jest to również wyzwanie dla ekonomiki rolnictwa, w której w coraz więk-
szym stopniu muszą być rozwijane interdyscyplinarne badania uwzględniające 
aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne produkcji żywności.
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ANEKS

TABELA 1.1. Statystyki opisowe zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających w mo-
delu „Przemysł spożywczy” – dane dla krajów UE-28 za lata 2008–2016 

Wyszczególnienie N Średnia
Odch. 

standar-
dowe

Min Max
Percentyle

Q1 Q2 Q3

Przemysł spożywczy

Koszty pracy 
ogółem [mln 
euro]

240 3829,48 5696,30 131,90 23525,4 341,90 1387,75 3764,53

Wynagrodzenia 
[mln euro] 240 3008,03 4452,51 98,50 19425,6 273,78 1088,80 2912,45

Liczba osób 
zatrudnionych na 
przedsiębiorstwo

243 21,66 11,49 5,20 59,70 13,50 20,10 28,30

Udział 
w obrotach 
przemysłu 
ogółem [%]

241 15,11 7,44 4,20 46,60 8,60 14,70 19,25

Udział 
w zatrudnieniu 
w przemyśle 
ogółem [%]

243 15,35 6,02 6,90 38,40 11,20 14,80 18,10

Nakłady 
inwestycyjne 
na jednego 
zatrudnionego 
[tys. euro]

240 6,78 4,34 1,80 46,40 3,90 5,60 8,50

Roczna stopa 
wzrostu 
produktywności 
pracy [%]

212 2,24 7,01 –33,67 27,24 –1,22 2,20 5,74

Roczna stopa 
wzrostu 
wartości 
dodanej*

214 2,11 6,87 –34,46 20,44 –1,49 2,24 5,43

*zmienna objaśniana

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c).
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TABELA 1.2. Statystyki opisowe zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających w mo-
delu „Przemysł mięsny” – dane dla krajów UE-28 za lata 2008–2016

Wyszczególnienie N Średnia
Odch. 

standar-
dowe

Min Max
Percentyle

Q1 Q2 Q3

Przemysł mięsny

Koszty pracy 
ogółem 
[mln euro]

242 801,95 1198,16 19,90 4771,90 74,38 266,15 827,25

Wynagrodzenia 
[mln euro] 242 635,58 935,53 17,30 3771,80 63,48 216,10 715,58

Liczba osób 
zatrudnionych na 
przedsiębiorstwo

242 36,70 23,46 12,80 130,00 19,48 28,05 46,05

Udział 
w obrotach 
przemysłu 
ogółem [%]

243 3,48 1,81 0,80 10,20 2,30 2,90 4,30

Udział 
w zatrudnieniu 
w przemyśle 
ogółem [%]

243 3,32 1,34 1,30 8,30 2,30 3,00 4,20

Nakłady 
inwestycyjne 
na jednego 
zatrudnionego 
[tys. euro]

241 5,06 2,75 0,70 15,60 3,00 4,70 6,55

Roczna stopa 
wzrostu 
produktywności 
pracy [%]

214 2,63 11,71 –66,04 49,07 –2,98 1,97 7,51

Roczna stopa 
wzrostu 
wartości 
dodanej*

216 2,46 11,84 –67,72 59,05 –3,33 1,27 7,58

*zmienna objaśniana

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c).
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TABELA 1.3. Statystyki opisowe zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających w mo-
delu „Przemysł rybny” – dane dla krajów UE-28 za lata 2008–2016

Wyszczególnienie N Średnia
Odch. 

standar-
dowe

Min Max
Percentyle

Q1 Q2 Q3

Przemysł rybny

Koszty pracy 
ogółem 
[mln euro]

223 104,25 139,75 0,00 540,20 7,20 34,60 163,90

Wynagrodzenia 
[mln euro] 221 84,91 112,38 0,00 458,50 5,70 29,10 125,00

Liczba osób 
zatrudnionych na 
przedsiębiorstwo

199 33,11 16,35 1,10 98,80 21,40 34,10 42,30

Udział 
w obrotach 
przemysłu 
ogółem [%]

223 0,62 0,77 0,00 3,30 0,10 0,30 0,80

Udział 
w zatrudnieniu 
w przemyśle 
ogółem [%]

217 0,71 0,98 0,00 5,20 0,10 0,40 1,05

Nakłady 
inwestycyjne 
na jednego 
zatrudnionego 
[tys. euro]

198 5,80 4,26 0,00 31,60 3,40 5,00 7,03

Roczna stopa 
wzrostu 
produktywności 
pracy [%]

168 5,36 31,04 –83,44 265,12 –5,19 1,02 13,19

Roczna stopa 
wzrostu wartości 
dodanej*

181 –1,08 39,02 –100,00 251,06 –8,22 0,74 9,71

*zmienna objaśniana

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c).
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TABELA 1.4. Statystyki opisowe zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających w mo-
delu „Przemysł owocowo-warzywny” – dane dla krajów UE-28 za lata 2008–2016

Wyszczególnienie N Średnia
Odch. 

standar-
dowe

Min Max
Percentyle

Q1 Q2 Q3

Przemysł owocowo-warzywny

Koszty pracy 
ogółem 
[mln euro]

229 289,37 388,72 3,10 1466,50 17,85 69,50 404,35

Wynagrodzenia 
[mln euro] 229 227,47 310,24 2,80 1261,50 15,15 55,90 315,10

Liczba osób 
zatrudnionych na 
przedsiębiorstwo

230 23,71 16,11 2,70 75,30 13,95 18,40 29,33

Udział 
w obrotach 
przemysłu 
ogółem [%]

230 0,99 0,75 0,10 4,20 0,50 0,80 1,30

Udział 
w zatrudnieniu 
w przemyśle 
ogółem [%]

230 0,98 0,71 0,20 4,50 0,50 0,70 1,30

Nakłady 
inwestycyjne 
na jednego 
zatrudnionego 
[tys. euro]

226 8,61 6,29 1,10 44,00 4,30 6,65 11,13

Roczna stopa 
wzrostu 
produktywności 
pracy [%]

197 2,69 17,44 –46,09 167,80 –4,12 2,83 7,97

Roczna stopa 
wzrostu 
wartości 
dodanej*

199 3,58 18,17 –55,73 166,67 –4,09 2,90 10,81

*zmienna objaśniana

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c).



ANEKS

265

TABELA 1.5. Statystyki opisowe zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających w mo-
delu „Przemysł tłuszczowy” – dane dla krajów UE-28 za lata 2008–2016 

Wyszczególnienie N Średnia
Odch. 

standar-
dowe

Min Max
Percentyle

Q1 Q2 Q3

Przemysł tłuszczowy

Koszty pracy 
ogółem 
[mln euro]

194 87,78 111,47 0,00 439,00 12,73 41,35 125,85

Wynagrodzenia 
[mln euro] 193 67,79 86,50 0,00 347,20 10,05 31,20 91,45

Liczba osób 
zatrudnionych na 
przedsiębiorstwo

185 24,23 22,78 2,10 141,40 8,65 16,40 33,80

Udział 
w obrotach 
przemysłu 
ogółem [%]

195 0,82 0,75 0,00 3,20 0,20 0,60 1,40

Udział 
w zatrudnieniu 
w przemyśle 
ogółem [%]

194 0,27 0,32 0,00 1,90 0,10 0,10 0,30

Nakłady 
inwestycyjne 
na jednego 
zatrudnionego 
[tys. euro]

175 17,02 11,84 0,10 70,80 8,50 15,10 23,20

Roczna stopa 
wzrostu 
produktywności 
pracy [%]

147 5,43 42,31 –142,36 307,35 –14,14 –1,48 16,28

Roczna stopa 
wzrostu 
wartości 
dodanej*

155 4,39 41,15 –136,00 194,20 –16,76 0,00 17,85

*zmienna objaśniana

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c).
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TABELA 1.6. Statystyki opisowe zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających w mo-
delu „Przemysł mleczarski” – dane dla krajów UE-28 za lata 2008–2016

Wyszczególnienie N Średnia
Odch. 

standar-
dowe

Min Max
Percentyle

Q1 Q2 Q3

Przemysł mleczarski

Koszty pracy 
ogółem 
[mln euro]

222 463,33 647,49 24,40 2976,30 68,93 219,85 500,93

Wynagrodzenia 
[mln euro] 222 357,68 485,60 20,40 2062,60 54,00 171,75 411,43

Liczba osób 
zatrudnionych na 
przedsiębiorstwo

222 46,25 37,19 6,50 231,60 17,40 41,50 60,10

Udział 
w obrotach 
przemysłu 
ogółem [%]

223 2,69 1,86 0,80 12,10 1,40 1,90 3,60

Udział 
w zatrudnieniu 
w przemyśle 
ogółem [%]

222 1,77 1,19 0,50 6,90 1,00 1,40 2,00

Nakłady 
inwestycyjne 
na jednego 
zatrudnionego 
[tys. euro]

221 10,49 7,05 1,70 45,50 5,30 8,70 13,75

Roczna stopa 
wzrostu 
produktywności 
pracy [%]

195 2,98 12,16 –21,11 59,97 –4,86 1,88 8,14

Roczna stopa 
wzrostu 
wartości 
dodanej*

197 2,55 12,44 –23,59 51,69 –4,91 0,77 7,91

*zmienna objaśniana

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c).
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TABELA 1.7. Statystyki opisowe zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających w mo-
delu „Przemysł zbożowo-młynarski” – dane dla krajów UE-28 za lata 2008–2016

Wyszczególnienie N Średnia
Odch. 

standar-
dowe

Min Max
Percentyle

Q1 Q2 Q3

Przemysł zbożowo-młynarski

Koszty pracy 
ogółem 
[mln euro]

211 152,81 210,61 2,50 851,50 19,90 57,90 187,20

Wynagrodzenia 
[mln euro] 211 116,99 159,36 1,80 587,50 16,30 46,30 140,30

Liczba osób 
zatrudnionych na 
przedsiębiorstwo

216 20,42 14,17 6,10 114,80 11,70 16,65 25,43

Udział 
w obrotach 
przemysłu 
ogółem [%]

212 0,77 0,41 0,00 2,00 0,40 0,70 1,00

Udział 
w zatrudnieniu 
w przemyśle 
ogółem [%]

216 0,43 0,24 0,10 1,10 0,30 0,40 0,50

Nakłady 
inwestycyjne 
na jednego 
zatrudnionego 
[tys. euro]

208 13,52 12,28 0,90 117,80 5,90 10,50 16,48

Roczna stopa 
wzrostu 
produktywności 
pracy [%]

176 –17,65 224,83 –2940,00 95,89 –8,72 –0,81 9,74

Roczna stopa 
wzrostu 
wartości 
dodanej*

183 –13,16 178,35 –2360,00 89,73 –10,59 0,42 12,37

*zmienna objaśniana

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c).
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TABELA 1.8. Statystyki opisowe zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających w mo-
delu „Produkcja pozostałych artykułów spożywczych” – dane dla krajów UE-28 za lata 
2008–2016 

Wyszczególnienie N Średnia
Odch. 

standar-
dowe

Min Max
Percentyle

Q1 Q2 Q3

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

Koszty pracy 
ogółem 
[mln euro]

233 807,40 1219,71 0,70 5234,10 64,50 243,80 866,70

Wynagrodzenia 
[mln euro] 233 629,18 960,24 0,70 4301,00 50,45 185,80 655,85

Liczba osób 
zatrudnionych na 
przedsiębiorstwo

233 25,91 16,76 3,00 82,70 14,10 20,70 34,25

Udział 
w obrotach 
przemysłu 
ogółem [%]

234 2,52 1,73 0,20 12,30 1,60 2,00 2,90

Udział 
w zatrudnieniu 
w przemyśle 
ogółem [%]

233 2,08 0,91 0,40 4,90 1,40 1,90 2,65

Nakłady 
inwestycyjne 
na jednego 
zatrudnionego 
[tys. euro]

232 8,22 4,52 1,50 28,70 4,50 7,35 11,08

Roczna stopa 
wzrostu 
produktywności 
pracy [%]

204 2,66 12,09 –38,24 60,66 –3,27 1,46 8,94

Roczna stopa 
wzrostu 
wartości 
dodanej*

206 3,05 12,20 –34,95 44,25 –4,00 2,47 9,11

*zmienna objaśniana

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c).
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TABELA 1.9. Statystyki opisowe zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających w mo-
delu „Przemysł paszowy” – dane dla krajów UE (28) za lata 2008-2016

Wyszczególnienie N Średnia
Odch. 

standar-
dowe

Min Max
Percentyle

Q1 Q2 Q3

Przemysł paszowy

Koszty pracy 
ogółem 
[mln euro]

240 174,30 253,05 0,00 1046,40 10,03 66,30 188,23

Wynagrodzenia 
[mln euro] 240 135,53 192,65 0,00 738,30 8,70 52,55 166,70

Liczba osób 
zatrudnionych na 
przedsiębiorstwo

228 24,26 15,34 4,40 75,00 13,33 18,80 32,10

Udział 
w obrotach 
przemysłu 
ogółem [%]

241 1,22 0,95 0,00 5,00 0,55 0,90 1,60

Udział 
w zatrudnieniu 
w przemyśle 
ogółem [%]

237 0,49 0,32 0,00 1,20 0,20 0,40 0,70

Nakłady 
inwestycyjne 
na jednego 
zatrudnionego 
[tys. euro]

228 11,81 7,69 1,30 68,50 6,70 10,00 15,38

Roczna stopa 
wzrostu 
produktywności 
pracy [%]

200 6,16 27,70 –84,54 254,76 –2,75 3,54 10,96

Roczna stopa 
wzrostu 
wartości 
dodanej*

205 5,95 28,02 –80,73 263,44 –4,27 3,95 13,24

*zmienna objaśniana

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c).
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TABELA 1.10. Statystyki opisowe zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających w mo-
delu „Produkcja napojów” – dane dla krajów UE-28 za lata 2008–2016 

Wyszczególnienie N Średnia
Odch. 

standar-
dowe

Min Max
Percentyle

Q1 Q2 Q3

Produkcja napojów

Koszty pracy 
ogółem 
[mln euro]

237 594,41 880,12 20,80 3809,90 81,35 247,40 464,85

Wynagrodzenia 
[mln euro] 237 458,30 684,82 17,90 3192,70 62,30 194,90 369,80

Liczba osób 
zatrudnionych na 
przedsiębiorstwo

239 25,64 14,72 5,70 74,90 12,40 22,50 36,70

Udział 
w obrotach 
przemysłu 
ogółem [%]

236 2,63 1,35 0,80 7,70 1,50 2,60 3,50

Udział 
w zatrudnieniu 
w przemyśle 
ogółem [%]

239 1,85 0,94 0,80 5,40 1,10 1,60 2,30

Nakłady 
inwestycyjne 
na jednego 
zatrudnionego 
[tys. euro]

229 14,16 9,35 1,70 68,30 7,65 12,30 18,10

Roczna stopa 
wzrostu 
produktywności 
pracy [%]

203 3,52 13,90 –35,90 107,12 –2,41 2,92 7,77

Roczna stopa 
wzrostu 
wartości 
dodanej*

205 0,89 12,24 –39,04 50,03 –4,25 1,19 6,80

*zmienna objaśniana

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c).



ANEKS

271

TABELA 1.11. Statystyki dla zlogarytmowanych wartości zmiennej objaśnianej i zmien-
nych objaśniających w modelu „Rolnictwo” – dane dla  regionów NUTS 2 w 28 krajach UE 
za 2014 rok

Wyszczególnienie N M SD Min Max Q1 Q2 Q3

Wartość produkcji rolniczej 
[mln euro]*

273 6,71 1,20 2,30 9,29 6,07 6,82 7,57

Zatrudnienie w rolnictwie [tys.] 267 2,74 1,20 –0,75 6,60 2,01 2,66 3,54

Zatrudnienie w leśnictwie [tys.] 205 0,10 1,35 –2,57 2,69 –0,62 0,12 1,14

Zatrudnienie w przemyśle 
spożywczym [tys.] 272 2,57 0,95 –1,73 4,71 2,05 2,68 3,22

Zatrudnienie w sektorze 
turystycznym [tys.] 274 3,32 0,85 –0,08 5,61 2,85 3,39 3,81

Wartość dodana w przemyśle 
[mln euro] 275 8,83 1,10 4,90 11,36 8,34 9,00 9,53

Wartość dodana sektora usług 
[mln euro] 275 9,88 1,09 6,84 13,13 9,07 10,00 10,60

Wartość usług rolniczych 
[mln euro] 247 3,49 1,64 –2,81 6,50 2,73 3,72 4,50

Liczba ludności 
(w tys. mieszkańców) 274 7,22 0,84 3,37 9,40 6,82 7,29 7,74

Gęstość zaludnienia 
(liczba mieszkańców/km2) 273 5,08 1,23 1,13 9,31 4,33 4,89 5,78

Liczba kierowników 
gospodarstw z wykształceniem 
rolniczym

213 7,18 1,57 2,30 11,09 6,23 7,16 8,08

Nakłady na środki trwałe 
w rolnictwie (ceny bieżące, 
w mln euro)

253 5,12 1,19 0,39 7,29 4,66 5,32 5,92

Powierzchnia obszaru 
Natura 2000 w użytkowaniu 
rolniczym [ha] 

236 9,84 2,13 0,00 13,50 8,63 10,23 11,46

Powierzchnia pod uprawami 
ekologicznymi [ha] 205 9,35 1,63 3,91 12,34 8,27 9,46 10,62

Tereny leśne w użytkowaniu 
rolniczym [ha] 249 7,79 2,01 2,30 11,64 6,72 7,99 9,29

Liczba gospodarstw z produkcją 
zwierzęcą 253 8,75 1,59 3,00 13,30 7,86 8,70 9,69

Wartość przychodów 
z przetwórstwa w rolnictwie 
[mln euro]

241 2,99 1,73 –3,22 6,84 2,05 3,31 4,06

*zmienna objaśniana

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EC, 2018c).
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SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W WARUNKACHSYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W WARUNKACH
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STUDIUM PORÓWNAWCZE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJSTUDIUM PORÓWNAWCZE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

„Pragnę podkreślić, że monografi a może być szeroko wykorzystywana w dydaktyce i dzia-
łalności szkoleniowej. Z uwagi na szerokie ujęcie problemu i szereg propozycji metodycznych 
oraz defi nicji może ona zainteresować zarówno pracowników naukowych, jak i doradców czy 
decydentów na różnych szczeblach zarządzania. (…) Posiada ona szereg walorów, a jedno-
cześnie poświęcona jest problemom o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym.

Recenzowana monografi a stanowi znaczący wkład do dorobku nauk ekonomicznych, 
a także do dokonań naukowych Autora. Jej opracowanie uważam za zamierzenie niezwykle 
ambitne, a jednocześnie bardzo potrzebne i przydatne dla różnych grup zainteresowanych.”

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Krasowicza

„Recenzowana praca przedstawia próbę monografi cznego ujęcia zagadnień dotyczących 
systemów żywnościowych i ich zmian we współczesnych gospodarkach.

Jest to ważne opracowanie, które ujmuje gospodarowanie w dziedzinie produkcji i dys-
trybucji żywności (zasoby, nakłady, procesy transformacji, wyniki, relacje i zależności między 
nimi). Uwzględnia także powiązanie systemów żywnościowych z otoczeniem zewnętrznym.”

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Stańko

Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – nauczyciel akademicki 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień dok-
tora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 2011 roku. Pełnił 
funkcję dziekana i prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. 
Członek Senatu Akademickiego SGGW i Rady Naukowej Instytutu Eko-
nomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut 
Badawczy. Kierował studiami podyplomowymi „Opracowywanie i Zarzą-
dzanie Projektami UE”. Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu i Polskiego Towarzystwa Marketingu. Kierownik Zakładu 

Analiz Rynkowych. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych 
oraz współpracuje z praktyką gospodarczą i jednostkami samorządu terytorialnego. 

W pracy naukowo-badawczej zajmuje się ekonomią gospodarki żywnościowej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem przemian strukturalnych w sektorze żywnościowym, przyczyn i kie-
runków zmian rynku rolnego i żywnościowego, marketingu artykułów spożywczych i funkcjo-
nowania łańcuchów dostaw, znaczenia biogospodarki i gospodarki cyrkularnej w rozwoju 
sektora żywnościowego. Koncentruje się na sektorze żywnościowym w Polsce z uwzględnie-
niem zmian zachodzących na rynkach zagranicznych, w tym szczególne w krajach UE. 
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