
67Ocena złożoności struktury logistyki w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa...STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe  ● tom  XVI ● zeszyt  5

Piotr Jałowiecki, Ewa Jałowiecka, Marcin Olejniczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

OCENA ZŁOŻONOŚCI STRUKTURY LOGISTYKI W POLSKICH 
PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

STRUCTURE OF LOGISTICS COMPLEXITY ASSESSMENT IN POLISH  
AGRI-FOOD COMPANIES

Słowa kluczowe: struktura logistyki, wskaźnik syntetyczny, produkcja żywności
Key words: structure of logistics, synthetic index, food production

Abstrakt. Przedstawiono propozycję wskaźnika służącego do oceny stopnia złożoności struktury logistyki. 
Przedstawiony wskaźnik syntetyczny uwzględnia 27 czynników pogrupowanych na 5 obszarów tematycznych: 
organizacja i zarządzanie logistyką, zarządzanie zapasami, gospodarka magazynowa, opakowania i logistyka 
zwrotna oraz zarządzanie transportem. Zaproponowany wskaźnik wykorzystano do oceny złożoności struktury 
logistyki w polskim sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego z uwzględnieniem grup wielkości zatrudnienia w 
przedsiębiorstwach oraz podziału branżowego. Zbadano również istnienie i siłę zależności pomiędzy wielkością 
przedsiębiorstwa i branżą z jednej strony a złożonością struktury logistyki z drugiej strony.

Wstęp
Przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego, którego zadaniem jest wytwarzanie produktów 

żywnościowych, jest jednym z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki. Według danych 
GUS [Rocznik statystyczny... 2013], odpowiada on za prawie 17,1% produkcji sprzedanej prze-
mysłu w Polsce oraz za wytwarzanie ok. 6% produktu krajowego brutto (PKB). Polski sektor 
produkcji żywności przeszedł w ostatnich 25 latach znaczące przemiany, przede wszystkim 
własnościowe, ale również strukturalne i jakościowe związane z wdrażaniem nowoczesnych 
technologii wytwarzania produktów żywnościowych oraz zapewniania ich odpowiedniej jakości. 
Najpierw były one związane z przemianą polskiej gospodarki z centralnie zarządzanej w rynko-
wą, a następnie z dostosowywaniem jej do akcesji w Unii Europejskiej (UE). Sektor produkcji 
żywności w Polsce jest jednym z najbardziej dochodowych w gospodarce narodowej. Polska jest 
obecnie 6. eksporterem żywności w Europie, a przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego z roku 
na rok zwiększa dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Dodatkowo zatrudnienie w przemyśle 
spożywczym stanowi 4,3% całkowitego zatrudnienia oraz 15,6% zatrudnienia w przemyśle.

Według danych REGON, polski sektor przetwórstwa rolno-spożywczego jest bardzo roz-
drobniony. 98,9% funkcjonujących na nim podmiotów należy do sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSP), a aż 69,7% stanowią mikroprzedsiębiorstwa o zatrudnieniu nieprzekra-
czającym 9 osób. Pod względem branżowym, zdecydowanie najwięcej jest piekarń (44,3%) oraz 
przedsiębiorstw branży mięsnej (20,2%). Udział pozostałych branż w rynku pod względem liczby 
podmiotów jest mniejszy niż 8,5%.

Cechą charakterystyczną przemysłu spożywczego w Polsce jest duża liczba dostawców su-
rowców rolnych oraz odbiorców produktów żywnościowych. Przeciętne przedsiębiorstwo produ-
kujące żywność pozyskuje produkty rolne od 5 kategorii dostawców. Zdecydowanie najwyższa 
jest przeciętna liczba rolników indywidualnych jako dostawców (216,1), przy czym w branżach 
mleczarskiej (492,2) i mięsnej (371,4) jest ona jeszcze znacząco wyższa. W dalszej kolejności 
są to przedsiębiorstwa rolnicze (14,0), przedsiębiorstwa skupujące (8,4), grupy producenckie 
(6,9) oraz przetwórnie (6,0). Jedynie w przypadku branży olejarskiej oraz pozostałych wyrobów 
spożywczych można mówić o równowadze w zakresie przeciętnej liczby dostawców surowców 
rolnych należących do poszczególnych, wymienionych kategorii. 
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Analogiczna sytuacja ma miejsce w zakresie odbiorców produktów żywnościowych, których 
wyróżnia się 6 głównych kategorii. Pod tym względem zdecydowaną przewagę mają sklepy 
detaliczne (136,9). W dalszej kolejności są to hurtownie (38.8), przetwórnie (27.3), odbiorcy 
instytucjonalni (12,1), hotele i restauracje (10,3) oraz sieci handlowe (6,1). Przeciętna liczba 
sklepów detalicznych jako odbiorców produktów żywnościowych jest zdecydowanie wyższa w 
branży mleczarskiej (aż 1809,1) oraz napojów (213,0). Należy również podkreślić, że zarówno 
przeciętna liczba rolników indywidualnych jako dostawców surowców rolnych, jak i sklepów 
detalicznych jako odbiorców produktów żywnościowych systematycznie wzrasta w miarę wzrostu 
wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie [Jałowiecki, Jałowiecka 2013].

Tak duże zróżnicowanie zarówno pod względem zarówno dostawców, jak i odbiorców powoduje, 
że polskie przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego funkcjonują w ramach złożonych i 
często rozległych łańcuchów kooperacyjnych i logistycznych. Dodatkowo, większość branż sektora 
przetwórstwa rolno-spożywczego produkuje żywność, dla której szczególnie ważnymi parametrami 
jakości zarówno surowców rolnych, jak i gotowych produktów, jest świeżość, a w konsekwencji czas 
dostawy. Wszystko to sprawia, że odpowiednia efektywność łańcuchów logistycznych jest jednym 
z najważniejszych czynników zapewniania konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, chociaż 
same rozwiązania z zakresu organizacji logistyki są zasadniczo takie same jak w innych sektorach 
przemysłu [Mangina, Vlachos 2005, Clements et al. 2008, Wicki, Jałowiecki 2010].

Niebagatelną rolę we współczesnych systemach logistycznych odgrywają przede wszystkim 
nowoczesne technologie i systemy IT umożliwiając efektywną realizację i kontrolę procesów 
logistycznych, jak również implementację usług logistycznych. Logistykę wspomaganą przez 
technologie i systemy IT określano najpierw mianem komputerowo wspomaganej CAL (ang. 
Computer Aided Logistics) [Goetschalcx 1991, Haley, Krishnan 1995, Moynihan i in. 1995]. 
Logistykę realizowaną w ramach cyfrowych systemów informacyjnych najczęściej w ramach 
rozległych sieci kooperacyjnych wykorzystujących internet jako główny kanał komunikacyjny 
określa się współcześnie mianem e-logistyki [Daly, Cui 2003, Lancioni i in. 2003, Gunasekaran 
i in. 2007, Saldanha i in. 2009].

Warto podkreślić, że mniejsze przedsiębiorstwa należące do sektora MSP, w szczególności 
zaliczane do kategorii mikro mają zdecydowanie mniejsze możliwości w zakresie pozyskiwania, 
wdrażania i wykorzystywania zaawansowanych technologii i systemów IT. Powodem jest koniecz-
ność poniesienia znaczących kosztów, jak również odpowiednie przygotowanie organizacyjne 
przedsiębiorstwa. Jednak to właśnie zdolność do wykorzystywania w praktyce nowoczesnych 
technologii IT jest często wskazywana jako kluczowy czynnik warunkujący możliwość organizacji 
i zarządzania łańcuchami logistycznymi w sposób umożliwiający odniesienie sukcesu rynkowego. 
Dotyczy to również, a może przede wszystkim właśnie sektora MSP [Gunasekaran, Ngai 2003, 
Beheshti i in. 2007, Talbot i in. 2007, Ząbkowski, Jałowiecki 2011].

Materiał i metodyka badań
Biorąc pod uwagę przedstawione uwarunkowania, należy stwierdzić, że ważnym aspektem 

badań dotyczących technologii, łańcuchów i systemów logistycznych jest możliwość określenia 
struktury i stopnia złożoności logistyki w przedsiębiorstwie. W pracy przedstawiono propozycję 
miernika stopnia złożoności logistyki w postaci wskaźnika syntetycznego nazwanego wskaźnikiem 
struktury logistyki (WSL) w przedsiębiorstwie.

Wskaźnik WSL skonstruowano dla potrzeb badań stanu logistyki i rozwiązań IT w polskim 
sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, w oparciu o dane empiryczne. Wykorzystano dane 
pochodzące z ankiety przeprowadzonej w latach 2010-2011 wśród 511 polskich przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją żywności. Badania z wykorzystaniem wskaźnika WSL przeprowadzono 
następnie w ujęciu globalnym dla wszystkich badanych przedsiębiorstw oraz z uwzględnieniem 
ich podziału według wielkości zatrudnienia oraz branży.

W pierwszym etapie wyselekcjonowano zmienne potencjalnie mogące mieć wpływ na złożo-
ność struktury logistyki z uwzględnieniem podziału na 5 obszarów aktywności logistycznej: (1) 
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organizacja logistyki, (2) zarządzanie zapasami, (3) gospodarka magazynowa, (4) zarządzanie 
opakowaniami i logistyka zwrotna, (5) zarządzanie transportem. W literaturze można znaleźć wiele 
propozycji różnorodnych wskaźników logistycznych, niektóre z nich dotyczą również rynków 
spożywczych [Pfohl 2001, Twaróg, 2005]. Brakowało natomiast wskaźników, które mogłyby 
być wykorzystane do oceny stopnia złożoności struktury logistyki w przedsiębiorstwie. Dlatego 
do wyboru potencjalnych składników dla wskaźnika WSL, oprócz pogłębionej analizy dostępnej 
literatury tematu, w szerokim zakresie wykorzystano również metodę ekspertową, czyli konsul-
tacje z praktykami zajmującymi się logistyką w przedsiębiorstwach. W tabeli 1 przedstawiono 
składniki, które uwzględniono podczas wyznaczania wartości wskaźnika WSL.

Tabela 1. Zmienne wykorzystane jako składniki do budowy wskaźników cząstkowych oraz wskaźnika 
złożoności struktury logistyki WSL
Table 1. Variables used as components for construction of sub-indices and the WSL ratio of the complexity 
of the logistic structure
Obszar działań 
logistycznych/Logistic 
acitivity area

Składniki wskaźnika WSL/WSL index components

Organizacja logistyki/
Logistic management

(1) liczba aktywnych obszarów działań logistycznych; (2) liczba prowadzonych 
odrębnych rachunków kosztów logistycznych; (3) liczba odbiorców produktów 
żywnościowych; (4) liczba kategorii odbiorców produktów żywnościowych; (5) 
liczba dostawców surowców rolnych; (6) liczba kategorii dostawców surowców 
rolnych/(1) number of active logistic activity areas; (2) number of separate accounts 
carried in logistics costs; (3) number of recipients of food products; (4) the number of 
categories of recipients of food products; (5) number of suppliers of agricultural raw 
materials; (6) the number of categories of agricultural raw materials

Zarządzanie zapasami/
Inventory management

(1) liczba pozycji asortymentowych; (2) sposób planowania produkcji; (3) 
sezonowość popytu na produkty żywnościowe; (4) sezonowość podaży 
surowców rolnych/(1) number of product items; (2) method of production 
planning; (3) seasonality of demand for food products; (4) seasonality of 
supply of agricultural raw materials

Gospodarka 
magazynowa/
Warehouse 
management

(1) udział własnej powierzchni magazynowej; (2) przechowywanie towarów 
niebezpiecznych i chemikaliów; (3) liczba różnych rodzajów zabezpieczeń; 
(4) liczba różnych rodzajów powierzchni magazynowych; (5) liczba różnych 
sposobów identyfikacji towarów i kompletacji ich partii; (6) liczba poziomów 
oznaczeń surowców i produktów/(1) share of self-storage space; (2) storage 
of dangerous goods and chemicals; (3) number of different types of collateral; 
(4) number of different types of storage space; (5) number of different ways to 
identify the goods and completion of their party; (6) number of raw materials 
and products indicator levels

Zarządzanie opakowa-
niami i logistyka 
zwrotna/Management 
of packaging and 
reverse logistics

(1) udział opakowań i zasobów zwrotnych; (2) poziom standaryzacji 
opakowań; (3) poziom opakowań w realizacji zamówień; (4) poziom jednostek 
ładunkowych w transporcie/(1) share of returnable packaging and assets; (2) 
level of standardization of packaging; (3) level packaging orders; (4) level of 
cargo transport units

Zarządzanie 
transportem/
Transport management

(1) wykorzystywanie pojazdów specjalnych; (2) liczba różnych kategorii 
wykorzystywanego transportu wewnętrznego; (3) zasięg głównych rynków zbytu; 
(4) zasięg głównych rynków zaopatrzenia; (5) liczba gałęzi transportu; (6) sposób 
transportu wyrobów gotowych; (7) liczba kategorii wykorzystywanych usług 
transportowych(1) use of special purpose vehicles; (2) number of different categories 
of used internal transport; (3) extent of the main sales markets; (4) extent of the main 
supply markets; (5) number of branches of transport; (6) way of transportation of 
finished products; (7) number of categories of used transport services

Źródło: opracowanie własne
Source: own study



70 Piotr Jałowiecki, Ewa Jałowiecka, Marcin Olejniczak

W drugim etapie dla każdego obszaru aktywności logistycznej zbudowano macierz poten-
cjalnych składników wskaźnika WSL, dla których obliczono korelacje cząstkowe. Następnie 
wyeliminowano składniki silnie ze sobą skorelowane w celu uniknięcia redundancji oraz przy 
użyciu metody regresji krokowej wstecznej te, których wpływ okazał się nieistotny statystycznie. 
W trzecim i czwartym etapie przekształcono wszystkie zmienne w stymulanty i znormalizowano 
ich wartości w celu zapewnienia porównywalności składników wskaźnika WSL.

Zrezygnowano z wyznaczania wag dla poszczególnych składników wskaźnika WSL, ponieważ 
nie było możliwości wykorzystania wyboru eksperckiego, a z uwagi na dosyć duże różnice w 
zakresach wartości poszczególnych zmiennych zastosowanie metod statystycznych, np. wartości 
klasycznego współczynnika zmienności, nie gwarantowało prawidłowego doboru systemu wag. 
W związku z powyższym, wszystkim zmiennym zakwalifikowanym jako składniki wskaźnika 
WSL przypisano wagi równe 1. Zbudowano w ten sposób wskaźniki cząstkowe dla 5 obszarów 
aktywności logistycznej w sposób zapewniający ich porównywalność.

W ostatnim etapie wyznaczone znormalizowane wartości wskaźników cząstkowych zagrego-
wano uzyskując wartość wskaźnika złożoności struktury logistyki w poszczególnych przedsię-
biorstwach. Z uwagi na zamiar porównywania go w dalszych badaniach z wcześniej zbudowanym 
wskaźnikiem zaawansowania rozwiązań informatycznych (WZI), wyznaczono jego wartość, a 
następnie skategoryzowano na 5 wartości (od 1 do 5), które mogły być interpretowane jako po-
ziom złożoności struktury logistyki: niski (1), niższy od przeciętnej (2), przeciętny (3), wyższy 
od przeciętnej (4) oraz wysoki (5).

Do oceny siły zależności pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa oraz poziomem złożoności 
struktury logistyki w badanych przedsiębiorstwach, z uwagi na kategoryzację obu zmiennych, 
wykorzystano współczynnik korelacji rangowej Spearmana. Jego istotność statystyczną zbadano 
testem opartym o statystykę t-Studenta. Siłę zależności pomiędzy branżą a stopniem złożoności 
struktury logistyki, z uwagi na brak naturalnej, logicznej kolejności branż, oceniono przy pomocy 
testu niezależności χ2 i współczynnika V-Cramera.

Wyniki badań
Przeciętna wartość wskaźnika WSL dla wszystkich badanych przedsiębiorstw wynosiła  

�̅�𝑥  = 3,14, co oznaczało poziom złożoności struktury logistyki nieco wyższy od przeciętnego. 
Rozproszenie wartości wskaźnika wynosiło 30,2% wartości średniej arytmetycznej. Wraz ze 
wzrostem wielkości przedsiębiorstw, wzrastała również przeciętna wartość wskaźnika WSL od  
�̅�𝑥  = 2,52 dla mikroprzedsiębiorstw do �̅�𝑥  = 4,24 dla przedsiębiorstw dużych (tab. 2).

Istnienie zależności pomiędzy większą wielkością przedsiębiorstwa a wyższym poziomem 
złożoności struktury logistyki potwierdziła uzyskana wartość współczynnika korelacji ρ = 0,55 
(wartość empiryczna statystyki testowej t-Studenta t = 14,61, wartość teoretyczna tα = 1,96, wartość 
p < 0,001, poziom istotności α = 0,05). Zdecydowanie najwyższy przeciętny poziom złożoności 
struktury logistyki stwierdzono w branżach mleczarskiej (�̅�𝑥  = 4,00) oraz owocowo-warzywnej  
(�̅�𝑥  = 3,85), a zdecydowanie najniższy – dla piekarń (�̅�𝑥  = 2,66) (tab. 3).

Tabela 2. Przeciętne wartości wskaźnika złożoności struktury logistyki WSL w różnych grupach wielkości zatrudnienia 
w przedsiębiorstwie (�̅�𝑥  – średnia arytmetyczna, s – odchylenie standardowe, Vx – współczynnik zmienności)
Table 2. The average values   of the WSL index of complexity of logistic structure in different groups of 
employment size in the enterprise (�̅�𝑥  – average value, s – standard deviation, Vx – variation coefficient)
Wielkość przedsiębiorstwa/
Company size

Mikro/
Micro

Małe/
Small

Średnie/
Middle

Duże/
Large

Wszystkie/
All

Wskaźnik WSL/WSL Index
 = 2.52 

s = 0.79 
 Vx = 0.31

 = 2.98 
s = 0.85 

 Vx = 0.29

 = 3.71 
s = 0.84 

 Vx = 0.23

 = 4.24 
s = 0.66 

 Vx = 0.15

 = 3.14 
s = 0.95 

 Vx = 0.30
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

�̅�𝑥  �̅�𝑥  �̅�𝑥  �̅�𝑥  �̅�𝑥  
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Stwierdzono również, że stopień złożoności struktury logistyki w przedsiębiorstwach w sposób 
istotny statystycznie różnicuje badane branże, chociaż nie jest to silna zależność. Świadczy o tym 
wynik testu niezależności χ2 (wartość empiryczna statystyki χ2 = 160,1, wartość teoretyczna χ2 = 51,0, 
wartość p < 0,001, poziom istotności α = 0,05) oraz wartość współczynnika V-Cramera VC = 0,28.

Podsumowanie i wnioski
Wzrost stopnia złożoności struktury logistyki wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa jest 

dosyć oczywisty i spodziewano się uzyskania takich właśnie wyników. Pod względem branżowym 
uzyskane wyniki wskazują, że najbardziej złożona struktura logistyki występuje w przedsiębior-
stwach mleczarskich oraz przetwórstwa owoców i warzyw. W przypadku branży mleczarskiej 
zawiera ona największy w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego udział przedsiębiorstw 
dużych (4,29% względem 1,07% dla całego sektora). Jednocześnie niepublikowane wyniki badań 
wskazują, że są to branże o najwyższym stopniu zaawansowania zarówno rozwiązań w zakresie 
logistyki, jak również technologii informacyjnych. Dokładnie odwrotna sytuacja miała miejsce 
w przypadku branży piekarskiej.
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Summary
The paper presents a proposal for the indicator used to assess the level of complexity of the logistic 

structure. Presented synthetic index takes into account 27 factors grouped into five thematic areas: 
organization and logistics management, inventory management, warehousing, packaging and reverse logistics 
and transportation management. The proposed indicator was used to assess the complexity of the logistic 
structure in the Polish agri-food companies, taking into account the number of employees in enterprises 
and the sectors. Also the existence and strength of the relationship between the size of the company and the 
industry on the one hand, and the complexity of the logistics structure on the other were examined.
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