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Synopsis. W opracowaniu zaprezentowano problematykę wykorzystania sieci internet w zaopatrzeniu i sprzedaży 
produktów w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Na przykładzie jednego z przedsiębiorstw przemysłu 
spożywczego omówiono wdrażania różnych rozwiązań handlu elektronicznego wspierających wymianę handlową 
pomiędzy przedsiębiorstwami agrobiznesu. 

Wstęp
Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego napotykają na coraz trudniejsze warunki funkcjonowania 

na rynku. Coraz bardziej zróżnicowane gusta konsumentów produktów żywnościowych  i coraz większa 
świadomość walorów zdrowotnych żywności kładą dużą presję na jakość produktów żywnościowych. 
Równocześnie globalizacja rynku i zmniejszanie barier wymiany międzynarodowej zaostrza konkuren-
cję na rynku żywności.  Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego mają na rynku do czynienia z dużą 
siłą przetargowa sieci detalicznych, które często dyktują swoje warunki wywierając presję na obniżanie 
kosztów produkcji produktów spożywczych i ich dystrybucji. Są to bardzo ważne czynniki, mające duży 
wpływ na strukturę i funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego.Przedsiębiorstwa starając 
się sprostać wymogom rynku starają się obniżyć koszty funkcjonowania i usprawniać procesy zaopa-
trzeniowe, produkcyjne i dystrybucyjne. Ważnym elementem technologii umożliwiających osiągnięcie 
tych celów są nowe technologie informacyjne. Sieci informatyczne i rozwiązania handlu elektronicznego 
pomagają usprawnić wiele procesów ale również umożliwiają osiągniecie nowych możliwości rynko-
wych, jak np. wejście na nowe rynki, większa widoczność przedsiębiorstw na rynku. Celem artykułu 
było przedstawienie problematyki wdrażania rozwiązań handlu elektronicznego w przedsiębiorstwach 
przemysłu spożywczego. Na potrzeby artykułu przeprowadzono wywiad w jednym z przedsiębiorstw 
przemysłu spożywczego. Obraną metoda badawczą był wywiad pogłębiony składający się z pytań otwar-
tych. Wywiad przeprowadził autor z kierownikiem działu zaopatrzenia i kierownikiem działu sprzedaży 
w dużym przedsiębiorstwie z branży piekarskiej.

Celem wywiadu było określenie obszarów wykorzystania rozwiązań handlu elektronicznego dla 
wsparcia zaopatrzenia przedsiębiorstwa w surowce, jak również wsparcia sprzedaży produktów wytwo-
rzonych przez przedsiębiorstwo. Z tego względu wywiady były przeprowadzone w dziale zaopatrzenia 
i dziale sprzedaży badanego przedsiębiorstwa. Badanie ma charakter jakościowy i stanowi wstępne 
rozpoznanie problemów handlu elektronicznego B2B w polskich przedsiębiorstwach przemysłu spożyw-
czego. Przeprowadzony wywiad stanowi jednocześnie część przygotowań autora do szerszych badań o 
charakterze ilościowym.

Istota handlu elektronicznego
Według szerokiej defi nicji, handel elektroniczny (ang. electronic commerce) to wykorzystanie sieci kom-

puterowych w celu realizacji transakcji oraz współpracy pomiędzy sprzedawcami i nabywcami [Zwass 1996]. 
Transakcje handlu elektronicznego można podzielić na  transakcje typu B2C (business-to-consumer) 

oraz transakcje B2B (business-to-business). Transakcje B2C to transakcje zawierane pomiędzy przedsię-
biorstwami i konsumentami, a transakcje B2B, to transakcje zawierane pomiędzy przedsiębiorstwami, 
czyli takie w których zarówno sprzedający, jak i kupujący są przedsiębiorstwami. 
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Przedsiębiorstwa produkcyjne najczęściej wykorzystują rozwiązania handlu elektronicznego typu 
B2B. Jednakże zdarza się, że producent prowadzi sprzedaż produktów konsumentom wykorzystując do 
tego celu, np. własną stronę internetową. W takim przypadku mamy do czynienia z transakcjami B2C. 
Bardzo znaną fi rmą, która sprzedaje przez internet swe produkty zarówno w modelu B2C, jak i B2B jest 
producent komputerów Dell. Firma na stronie internetowej umożliwia zakup sprzętu komputerowego, 
jednocześnie nabywcom indywidualnym jak i organizacjom.

Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego zarówno przy zakupie  surowców do produkcji, jak i 
sprzedaży produktów dokonują zazwyczaj transakcji z innymi fi rmami. Artykuł dotyczy rozwiązań 
handlu elektronicznego B2B w przedsiębiorstwach.

Zakres handlu elektronicznego w przedsiębiorstwie
Nowe technologie informacyjne mogą wspierać  wszystkie procesy związane z zakupem i sprzedażą 

towarów, począwszy od wyszukiwania dostawców surowców, skończywszy na procesach posprzeda-
żowych. Dla wsparcia tych procesów przedsiębiorstwo ma do dyspozycji wiele rozwiązań handlu elek-
tronicznego. Do istotnych obszarów realizacji handlu elektronicznego B2B i wsparcia transakcji można 
zaliczyć [Mahadaven 2003]:
 – wykorzystanie fi rmowej strony internetowej (strona internetowa może być w różnym stopniu zinte-

growana z procesami przedsiębiorstwa),
 – użycie poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych w celach wzajemnej komunikacji,
 – zastosowanie ekstranetu, czyli opatrzonego hasłem internetowego połączenia pomiędzy organizacjami,
 – uczestnictwo w elektronicznym rynku, na którym występuje wielu kupujących i sprzedających,
 – wdrożenie zintegrowanego systemu ERP, który wśród wielu modułów zarządzania przedsiębior-

stwem zawiera również moduły wspierające transakcje z partnerami biznesowymi i zarządzania w 
łańcuchu dostaw,

 – wdrożeniejednego z elektronicznychsystemów: SRM (supplier relationship management), CRM 
(customer relationship management), SCM (supply chain management),

 – wsparcie procesów handlowych technologiami: EDI (electronic data interchange – elektroniczna 
wymiana danych), XML (ExtensibleMarkup Language –  Rozszerzalny Język Znaczników),

 – wykorzystanie systemów dynamicznego ustalania cen jak np. aukcje online.
Rozwiązania handlu elektronicznego mogą zarówno zapewniać możliwość agregacji jak i integra-

cji1. Agregacja przejawia się w możności łączenia wielu ofert/kupna i sprzedaży od wielu dostawców/
nabywców jednocześnie. Proces ten ma miejsce przede wszystkim na rynkach, portalach i katalogach 
elektronicznych. Integracja technologiczna systemów informacyjnych przyjmuje najczęściej formę 
elektronicznych połączeń informatycznych utworzonych pomiędzy przedsiębiorstwami z kolejnych 
szczebli łańcuchów dostaw.

Szczególne znaczenie w agrobiznesie ma technologiczna integracja pionowa. Przedsiębiorstwa dążące 
do usprawnienia funkcjonowania łańcuchów dostaw, korzystają w tym zakresie z systemów międzyor-
ganizacyjnych, które usprawniają wymianę informacji w łańcuchach dostaw.

Wykorzystanie internetu w celach zaopatrzenia surowcowego i sprzedaży produktów 
w przedsiębiorstwie branży piekarskiej

Opisywane przedsiębiorstwo działa w branży piekarsko-cukierniczej. Jest dużym  przedsiębiorstwem, 
w którym jest zatrudnionych kilkaset osób. Przedsiębiorstwo posiada bardzo szeroki asortyment pieczy-
wa i ciast. Wyroby są dostępne w wielu sklepach aglomeracji warszawskiej, jak również w sklepach 
oddalonych nawet o sto kilometrów od Warszawy. Przedsiębiorstwo działa na rynku lokalnym i swych 
wyrobów nie sprzedaje na rynki zagraniczne. Bezpośrednimi odbiorcami fi rmy są sklepy detaliczne. 
Wyroby przedsiębiorstwa są dostępne w wielu rozmaitych placówkach szczebla detalicznego (np. skle-
pach osiedlowych, bazarkach, centrach handlowych). Wśród odbiorców detalicznych przedsiębiorstwa 
są również największe sieci sprzedaży detalicznej.

Przedsiębiorstwo w celu zaopatrzenia, w surowiec  (np. mąka, drożdże) składa zamówienia w głównej 
mierze korzystając z poczty elektronicznej,telefonu i faxu. Rzadszym sposobem składania zamówień 
jest wypełnianie formularzy na stronach internetowych dostawców. 

W celu planowania zaopatrzenia, pracownicy działu zaopatrzenia bardzo często korzystają z serwisów 
internetowych dla pozyskania istotnych informacji cenowych. Ważne informacje cenowe pozyskiwane 
są z takich internetowych rynków elektronicznych, jak e-WGT oraz internetowy serwis CBOT, które 
1 Użyte pojęcie integracji występuje w znaczeniu integracji technologicznej, a nie ekonomicznej. Chodzi o integrację 

systemów informacyjnych różnych pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami.
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dla przedsiębiorstwa są bardzo ważnymi źródłami danych do analizy cen surowców. Przedsiębiorstwo 
wykorzystuje również zintegrowany system informatyczny typu ERP (enterpriseresourceplanning). 
Jednak jest on używany przede wszystkim dla celów planowania i realizacji procesów produkcyjnych. 
Nie wspiera on samych transakcji w sensie składania zamówień i integrowania zamówień z innymi pro-
cesami w przedsiębiorstwie. Zdaniem kierownika działu zakupów, wykorzystywany w przedsiębiorstwie 
system ERP w przyszłości stanowić będzie dobrą podstawę do integracji technologicznej (elektronicznej) 
z dostawcami surowców. Jednakże na dzień dzisiejszy dostawcy surowców w małym zakresie korzystają 
z rozwiązań handlu elektronicznego. Zatem główną barierą rozwoju elektronicznego wsparcia proce-
sów zaopatrzeniowych jest czynnik o charakterze zewnętrznym, czyli brak wykorzystania technologii 
handlu elektronicznego przez dostawców surowca. W opinii kierownika działu zakupów, wzmocnienie 
elektronicznych połączeń informacyjnych z dostawcami umożliwiłoby przedsiębiorstwu usprawnienie 
zaopatrzenia w surowiec i redukcję jego kosztów. Dlatego przedsiębiorstwo zamierza podjąć kroki dla 
wprowadzenia rozwiązań elektronicznych umożliwiających lepszą wymianę informacji z dostawcami 
w celu usprawnienia procesów wymiany.

Innym czynnikiem wskazanym przez respondentów wywiadu, hamującym elektroniczną integrację 
pionową z dostawcami, jest relatywnie mała liczbą dostawców surowca, z którymi współpracuje badane 
przedsiębiorstwo. Mała liczba dostawców powoduje, że w przedsiębiorstwie nie występuje duża presja 
na elektroniczne wsparcie zaopatrzenia przedsiębiorstwa.

Sprzedaż przedsiębiorstwa w przypadku mniejszych detalistów odbywa się przy wsparciu poczty 
elektronicznej, telefonu i faksu. W przypadku sprzedaży do sieci handlowych, jak np. Biedronka, Carrefour, 
fi rma wykorzystuje technologie ekstranetowe oraz EDI. Głównym źródłem wdrożenia takich rozwiązań w 
fi rmie są duże sieci detaliczne, które narzucają  stosowane przez siebie rozwiązania składania  zamówień. 
Najczęstszym modelem składania zamówień przez sieci detaliczne w badanym przedsiębiorstwie, jest 
udostępnianie przedsiębiorstwu gotowych zamówień, przygotowanych w standardzie EDI do ściągnię-
cia na komputer przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jest to jednak rozwiązanie, które również z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego ma wiele zalet, jak np. uproszczenie procesu składania zamó-
wień, mniejsza liczba błędów w zamówieniach produktów, czytelny i prosty zapis i forma zamówienia. 
Pracownicy działu sprzedaży przyznają również, że wdrożony system elektroniczny wzmacnia relacje 
pomiędzy ich przedsiębiorstwem, a określonym detalistą. Z drugiej jednak strony rozwiązania te łączą 
się ze zwiększonymi kosztami obsługi informatycznej. Mniejsze sklepy detaliczne składają zamówienia 
przez pocztę elektroniczną oraz faksem.

Ponieważ przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż produktów na rynek lokalny i ma na nim ugrunto-
waną pozycję, nie korzysta w celach sprzedażowych z  usług rynków i katalogów elektronicznych dla 
znalezienia nowych odbiorców detalicznych.

Wnioski
Na podstawie zaprezentowanego opisu wykorzystania rozwiązań handlu elektronicznego typu B2B 

w dużym przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego można stwierdzić, że przedsiębiorstwo korzysta z 
rozwiązań handlu elektronicznego, głównie w obszarze sprzedaży wytwarzanych produktów.  Rozwiązania 
te są  przede wszystkim wynikiem zewnętrznej presji fi rm reprezentujących szczebel detalu. Spośród 
fi rm detalicznych, szczególnie aktywne we wdrażaniu rozwiązań handlu elektronicznego B2B  są duże 
sieci handlowe, które poprzez technologie informacyjne usprawniają swe procesy zakupowe. Jednakże 
pomimo kosztów związanych z obsługą techniczna stosowanych rozwiązań handlu elektronicznego 
B2B pracownicy działu sprzedaży dostrzegają wiele korzyści z ich zastosowania.  Badane przedsiębior-
stwo korzysta również z usług rynków elektronicznych, lecz nie w celach zakupu i sprzedaży, a przede 
wszystkim w celu analizy cen surowców. 

Przedsiębiorstwo ma również dobre podstawy do wprowadzania rozwiązań handlu elektronicznego 
B2B, ponieważ posiada system ERP. Jednakże jest on wykorzystywany w przedsiębiorstwie tylko wy-
łącznie na potrzeby wspierania produkcji i logistyki. 

Zaprezentowany przypadek nie może być uogólniany na większą liczbę dużych przedsiębiorstw 
przemysłu spożywczego (szczególnie innych branż spożywczych), lecz pokazuje istotne aspekty wdra-
żania rozwiązań handlu elektronicznego B2B w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce.
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Summary
The paper discusses an issue of B2B electronic commerce implementation in the food industry enterprises. The 

author describes a case study of B2B solutions usage in the big enterprise from the bakery industry. The information 
to write the article were collected using the interview that the author conducted in the enterprise. The paper discusses 
the solutions used, factors of the solutions implementation and advantages of using them. 
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