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1. Uwagi wstępne 

Transport jest działem usługowym w stosunku do gospodarki narodowej. Dlatego 

też pojęcie transportochłonności zostało powięzane z użytkowymi efektami osięga

nymi w całej gospodarce. Pod pojęciem tym rozumiemy bowiem wielkość pracy żywej i 

uprzedmiotowionej ponoszonej na działalność transportowę zwięzanę z wykonywaniem 
innej działalności społeczno-gospodarczej. Używajęc formuły matematycznej: jest 

to stosunek nakładów ponoszonych na transport do efektów osięganych w sferach go

spodarki narodowej, obsługiwanych przez ten transport. 

W zależności od sfer badań i zastosowań różne będzie pojęcie nakładów i efek

tów . W skali makroekonomicznej będę to wszystkie nakłady ponoszone na działalność 

transportowę, łęcznie z opłatami taryfowymi i frachtowymi na rzecz przewoźników 

obcych, nakładami na czynności magazynowe, remonty infrastruktury i taboru oraz 
prace za- i wyładunkowe. 

Najczęściej stosowanymi miernikami działalności transportowej sę: wielkość 

przewozów wyrażona w tonach lub praca przewozowa w tonokilometrach; rzadziej zaś 

koszty transportu. Stosujęc dwa pierwsze mierniki na ogół przyjmujemy, że zmianom 

w przewiezionej masie lub wykonanej pracy przewozowej towarzyszę wprost proporcjo

nalne zmiany w nakładach pieniężnych. Założenie to nie zawsze jest zgodne z rze

czywistościę. Różnice w wielkościach mierników naturalnych mogę bowiem mieć cha

rakter strukturalny i dlatego zmniejszeniu wskaźnika transportochłonności wyrażo

nego jednostkami naturalnymi może towarzyszyć wzrost wskaźnika ujętego wartościo

wo. Stęd też wynika, że najlepszym odzwierciedleniem ponoszonych nakładów na tran

sport sę jego koszty. Teza ta jest słuszna jednak tylko wtedy, gdy ceny usług 

transportowych i środków zużywanych w sferze transportu sę "prawdziwymi" parame

trami ekonomicznymi. 
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Miernikami efektów działalności gospodarczej w ujęciu makroekonomicznym może 

być zarówno wielkość dochodu narodowego, jak i produktu globalnego, a w ujęciu 

bardziej szczegółowym wielkość produkcji finalnej lub wszystkie nakłady poniesio
ne na jej wytworzenie. 

Wybór mierników transportochłonności zależy od celu i zakresu prowadzonych ba

dań. Dotychczasowe badania transportu obsługującego przemysł spożywczy miał głów

nie za zadanie określenie: 

1) przyczyn powstawania potrzeb przewozowych, 

2) racjonalnych tras przebiegów towarowych, 

3) prawidłowości lokalizacji zakładów przemysłowych, 

4) możliwości zmniejszenia wielkości przewozów w ramach już istniejących ukła
dów działalności produkcyjnej, 

5) optymalnej wielkości zakładów. 

Wymienione kierunki badań pozwalały więc na dostarczenie przesłanek do podej

mowania decyzji zmierzających do .minimalizacji sumy nakładów ponoszonych w sferze 

transportu, obrotu towarowego i produkcji. Podejmowały one jednak tylko celowo do

bierane fragmenty szeroko rozumianej transportochłonności obrotu i przetwórstwa 
żywności. Nie były natomiast prowadzone kompleksowe badania transportoohłonności 

produkcji przemysłu spożywczego. Próbę takiego szerszego spojrzenia na ten prob

lem podejmujemy w naszym referacie. Dlatego też za główny miernik transportochłon

ności przyjmujemy udział kosztów transportu w kosztach produkcji przemysłu spożyw
czego. 

2. Poziom transportochłonności produkcji przemysłu spożywczego 

Przemysłowe przetwórstwo żywności zaliczane jest do najbardziej transporto

chłonnych działów produkcji materialnej. O skali problemu świadczy fakt, że prze

wozy ładunków w państwowym przemyśle spożywczym wynoszą około 84 mln ton. Po 

uwzględnieniu przewozów dla potrzeb spółdzielczego przetwórstwa żywności łąozna 

masa ładunków w przemyśle spożywczym wyraźnie przekroczy 100 mln ton. Produkcja 

żywności przetworzonej przemysłowo wynosi obecnie około 15-16 mln ton. Porównanie 

to wskazuje, że na 1 t tej produkcji przypada około 7 t ładunków w postaci surow

ców rolniczych, materiałów pomocniczych, paliw, produktów ubocznych, półfabryka

tów i produktów spożywczych. Jest to więc istotny czynnik wpływający na koszty 
przemysłu spożywczego. 

Z danych GUS, dotyczących kosztów produkcji w dziale przemysł, wynika, że pod 

koniec minionego dziesięciolecia udział kosztów transportu w kosztach własnych 



TRANSPDRTDCHŁDNNO$C PRODUKCJI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 45 

T a b e 1 a 1 
Udział transportu w kosztach produkcji przemysłu spożywczego 

O<res 

1965-1970 
1971-1975 
1976-1980 

Udział% w kosztach 
całkowitych 

2,30 
3,85 
5,05 

materialnych 

2,60 
4,15 
5,55 

t ród ł o: Obliczenia własne na podstawie danych publikowanych w Roczni
kach Statystycznych, GUS. 

przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wynosił około 5% i około 5,5% kosztów mater
ialnych. Charakterystyczne jest przy tym, że ta miara wskazuje na szybki wzrost 
transportochłonności produkcji przemysłu spożywczego; w latach 1965-1970 udział 
kosztów transportu w kosztach własnych tego przemysłu był dwukrotnie niższy niż 

w latach 1976-1980 (tab. 1). 
W ocenie transportochłonności produkcji przemysłu spożywczego należy brać pod 

uwagę, że wskatniki kosztów przedstaw~one w tabeli często nie zawierają kosztów 
ubytków w transporcie (obciążających koszty surowcowe) oraz kosztów przeładunków. 
Nie obejmują one także kosztów zbytu, obciążających gospodarstwa rolne. W skali 
makro określenie poziomu tych kosztów jest obecnie praktycznie niemożliwe. W oce
nie skali omawianego problemu należy pamiętać, że funkcję przemysłu spożywczego 

nie jest wytwarzanie, lecz przetwarzanie żywności. Dlatego nakłady tego przemysłu 
lepiej odzwierciedlają - niż kosz'ty całkowite lub koszty materialne - tzw. koszty 
pozasurowcowe, które stanowią około 75% kosztów przemysłu spożywczego. Gdyby więc 
transportochłonność przetwórstwa żywności mierzyć stosunkiem procentowym kosztów 
przewozów do kosztów pozasurowcowych, wskatnik ten przekroczyłby 20%. Jest to 
wielkość potwierdzająca tezę o wysokiej transportochłonności przetwórstwa żywno
ści. Oceny tej nie zmieniają procesy, które zachodzą w ostatnich trzech latach. 
Wprawdzie brak jest odpowiedniej statystyki kosztów, lecz na podstawie zmian cen 
usług transportowych i cen innych środków produkcji zużywanych w przemyśle spożyw
czym można przypuszczać, że przedstawione relacje kosztów nie uległy istotnym 
zmianom. 

Ola dokonania weryfikacji powyższej tezy podjęto próbę oceny obecnego poziomu 
kosztów transportu w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Badania 
takie miały charakter podmiotowy i zostały przeprowadzone w 4 zakładach różnych 

branż, a mianowicie przemysłu: 
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1) owocowo-warzywńego, 

2) zbożowo-młynarskiego, 

3) ziemniaczanego, 

4) mięsnego. 

Wysokość kosztów transportu określono zarówno w fazie zaopatrzenia w surowce 

i materiały bezpośrednie, jak i w fazie zbytu produktów finalnych. Ze względu na 

to, że dane dotyczyły I półrocza 1983 r., a produkcja przemysłu spożywczego ma 

charakter sezonowy (w 3 pierwszych zakładach skup jest prowadzony głównie w II 

półroczu); wielkość kosztów zakupu (w tym również kosztów przewozów surowców) mo
że być niższa od rzeczywiście poniesionych1. Odpowiednie wskatniki przedstawiono 
w tabeli 2. 

W zakładzie owocowo-warzywnym koszty transportu surowców i materiałów bezpo

średnich oraz wyrobów gotowych stanowiły 5% kosztu własnego sprzedaży. Bardzo du

ży udział w obsłudze transportowej ma tabor własny przedsiębiorstwa; jego udział 

w kosztach transportu wynosi 71,8%. Koszty transportu sę głównym składnikiem kosz

tów zakupu i sprzedaży. koszty zakupu stanowię 5,8%, a koszty sprzedaży 3% kosz

tów całkowitych. Udział kosztów transportu w kosztach zakupu wynosi 40,5%, w kosz

tach sprzedaży jest jeszcze wyższy , gdyż stanowi aż 90,2% kosztów zwięzanych ze 

zbytem wyrobów gotowych. Koszty transportu stanowię 18,9% wszystkich kosztów po

zasurowcowych. Na 1 t wyrobu gotowego przypada z tytułu transportu kwota 2 085 zł. 

Koszty transportu w przedsiębiorstwie zbożowo-młynarskim stanowię 2,8% kosztu 

własnego sprzedaży oraz 9,4% kosztów pozasurowcowych. Dobrze rozwinięta sieć kole

jowa w rejonie badanego przedsiębiorstwa pozwoliła na znaczne (około 33,9% warto

ści usług transportowych) wykorzystanie środków PKP. Na koszty transportu taborem 

własnym przypadło 19,6%, PKS 16,2%, a pozostałym samochodowym 30,3% łęcznych kosz

tów transportu. Udział kosztów zakupu w koszcie własnym sprzedaży wyniósł 0,8%, z 

czego na transport przypadło 0,5%, kosztów sprzedaży zaś 2,6%; w tym na transport 

2,3%. Na 1 t przewiezionego surowca poniesiono koszty transportu w wysokości około 

700 zł. 

W przedsiębiorstwie przemysłu ziemniaczanego koszty transportu stanowiły 15% 

kosztów pozasurowcowych oraz 2,9% kosztu własnego sprzedaży. Udział transportu 

własnego w kosztach transportu ogółem wynosi 17,3%. Pozostałe 82,7% rozłożyło się 

następujęco: PKP - 42·,8%; PKS - 18,8%; inny samochodowy obcy - 21,1%. W kosztach 

1 Koszty zakupu poniesione na surowiec zakupiony w II półroczu, a poniesione 
w I półroczu roku następnego w kalkulacji finansowej przenoszone sę w koszt surow
ca. 
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T a b e 1 a 2 

Transportochłonność produkcji zakładów w% kosztów 

Wyszczególnienie 

Udział kosztów transportu w: 
- kosztach całkowitych 
- kosztach pozasurowcowych 

Udział w kosztach całkowitych: 
- kosztów zakupu 
- kosztów sprzedaży 

Udział kosztów transportu w: 
- kosztach zakupu 
- kosztach sprzedaży 

Udział w kosztach transportu 
taboru: 

- własnego 
- PKP 
- PKS 
- innego samochodowego 

owoco
wo-wa
rzywny 

5,0 
18,9 

5,8 
3,0 

40,5 
90,2 

71,8 
2,6 
8,6 

17,0 

Wskaźniki w zakładach 

zbożowo 
młynarski 

2,8 
9,4 

0,8 
2,6 

58,8 
89,3 

19,6 
33,9 
16,2 
30,3 

ziemnia
czany 

2,9 
15,0 

2,7 
1,5 

54,4 
98,2 

17,3 
42,8 
18,8 
21,1 

t ród ł o: Obliczenia własne na podstawie danych poszczególnych 

mięsny 

2,5 
14,4 

3,2 
1,6 

34,4 
85,5 

52,4 
0,9 
7,7 

39,0 

zakładów. 

zakupu wynoszących 2,7% kosztu własnego sprzedaży koszty transportu stanowiły 

54,4%, w kosztach sprzedaży - 98,2%. Na 1 t wyrobu gotowego wydatkowano z tytułu 
transportu około 1770 zł . 

W zakładach mięsnych 2,5% kosztów całkowitych i 14,4% kosztów pozasurowcowych 

przypadło na koszty transportu. Tylko w minimalnym stopniu do przewozu wykorzysta

no kolej - wartość usług przez nią wykonanych wyniosła 0,9% wartości usług tran

sportowych. Dominował głównie tabor samochodowy. Koszty transportu własnego stano

wiły 52,4%; PKS - 7,7%; innego samochodowego - około 39% kosztów transportu ogó

łem. W kosztach zakupu wynoszących 3,2% kosztu własnego sprzedaży na transport 

przypadło 34,4%, natomiast w kosztach sprzedaży - 1,6% kosztu własnego sprzedaży 

- aż 85,5%. Powyższa struktura kosztów wynika z pokrywania ich przez dostawcę, a 

także z kierunków zbytu (około 37% przerzutów do rejonów będących poza granicami 

przedsiębiorstwa). Koszty transportu na 1 t przewiezionego surowca wyniosły 2730 a. 
Próba oceny transportochłonności przetwórstwa żywności w skali mikro wskazuje 

na duże branżowe zróżnicowanie poziomu badanych mierników. Wynika z niej także, 
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że nakłady na transport stanowię istotny składnik kosztów ponoszonych przez prze

mysł spożywczy. Na podstawie tej analizy ostrożnie należy podchodzić do oceny po
ziomu transportochłonności przetwórstwa żywności, gdyż badanej zbiorowości nie 
można uznać za reprezentatywną. Jest to zbyt mała próba; obejmuje ona zakłady po
siadające własne (lub bliskie) zaplecze surowcowe lub bliski rynek zbytu. Pominię

to także okres szczytowych przewozów surowców rolnych. Po uwzględnieniu tych ele

mentów można . powiedzi.eć, że obecny przeciętny poziom mierników transportochłonno
ści przetwórstwa żywności jest wyższy od przedstawionego w tabeli 2, i prawdopodo

bnie jest nieco niższy lub zbliżony do poziomu określonego na podstawie danych 

GUS z końca lat siedemdziesiątych. 

3. Czynniki wpływające na transportochłonność produkcji 

przemysłu spożywczego 

Potrzeby przewozowe przemysłu spożywczego, a więc i transportochłonność jego 

produkcji, zależą od wielu czynników. Można do nich zaliczyć następujące zjawiska: 
- rozmieszczenie bazy surowcowej i rynków zbytu, 
- lokalizację zakładów przemysłu spożywczego, 

- zasięg, zakres i strukturę przetwórstwa żywności, 
- stopier1 koncentracji i specjalizacji przetwórstwa, 

- stopień rozbudowy pośrednictwa handlowego, 
- organizację i funkcjonowanie transportu. 
Wszystkie te zjawiska są bardziej lub mniej zmienne w czasie. Różna też jest 

ich sterowalność . 

Pierwotnym czynnikiem określającym transportochłonność przemysłu spożywczego 

jest stopień zbieżności rozmieszczenia produkcji rolniczej i rynków zbytu. Proces 
uprzemysłowienia gospodarki i urbanizacji kraju z reguły zwiększa dysproporcje 

między rozmieszczeniem produkcji i konsufll)cji żywności . Następuje to głównie w 
pierwszych fazach industrializacji. W następnych fazach proces pogłębiania tych 
dysproporcji przestrzennych może być zahamowany. Zjawisko takie wystąpiło w la
tach siedemdziesiątych. Świadczy o tym fakt, że wskaźnik zgodności rozmieszczenia 

skupu i ludności w tym okresie nie uległ zmianie ; w roku 1970 i 1981 współczynnik 
F wyniósł bowiem 0,274. Stwierdzony w tym okresie wzrost transportochłonności pro

dukcji przemysłu spożywczego nie może więc być wyjaśniony pogłębianiem się prze
strzennych dysproporcji między produkcją rolniczą a rynkami zbytu. 

Wpływ lokalizacji przemysłu spożywczego na transportochłonność jego produk

cji wiąże się z dwoma zasadami. Z reguły ilość surowca zużywanego na jednostkę wy
robu gotowego jest wyższa od jedności. Ponadto część produktów przerobu określa-
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nego surowca rolniczego nie ma przydatności konsumpcyjnej i stanowi użyteczny dla 
rolnictwa środek produkcji. Z tych dwóch powodów większość zakładów przemysłu spo

żywczego winna być lokalizowana według orientacji surowcowej. Ta zasada jest pow

szechnie uznawana w polityce inwestycyjnej tego przemysłu. Dowodem na to jest 

fakt, że w latach siedemdziesiątych zgodność rozmieszczenia skupu i produkcji 

przemysłu spożywczego uległa wyratnej poprawie; odpowiedni współczynnik F zmniej

szył się z 0,232 w 1970 r., do 0,160 w 1981 roku. Było to więc zjawisko ogranicza

jące potrzeby przewozowe przemysłu spożywczego. 

W innym kierunku działał postępujący proces koncentracji i specjalizacji prze
twórstwa żywności. W latach siedemdziesiątych liczba zakładów przemysłu spożywcze

go zmniejszyła się o 20% przy dwukrotnym wzroście ich produkcji. Powodowało to wy

dłużanie dróg dowozu surowców i rozwózki wyrobów g~towych, a tendencje do rozwija

nia specjalizacji - choć proces ten nie był jeszcze masowy - nasilały przewozy 

półproduk~ów między zakładami przetwórczymi i powodowały dalsze wydłużanie dróg 
zbytu. 

Do czynników wywołujących wzrost transportochłonności przemysłu spożywczego 

należy zaliczyć zmiany w samym·przetwórstwie żywności, a w szczególności: 

- wzrost zasięgu przetwórstwa przemysłowego prowadził do ograniczenia przero

bu domowego, co w warunkach postępującej koncentracji zwiększało potrzeby przewo

zowe przemysłu spożywczego; 

- pogłębianie przetwórstwa prowadziło do powstawania nowych specjalizowanych 

zakładów przetwórczych i wzrostu zapotrzebowania - a więc i przewozów - na różne

go typu materiały pomocnicze i opakowania. 

Większego wpływu na transportochłonność produkcji przemysłu spożywczego nie 

miały zmiany w strukturze przetwórstwa. Rozwijały się bowiem branże tego przemy

słu o dużej (owocowo-warzywna, mleczarska) i o relatywnie niższej (mięsna, dro
biarska) transportochłonności produkcji. 

Kolejny czynnik, tj. stopień rozbudowy pośrednictwa - wbrew ogólnym zasadom 

- działał w kierunku wzrostu transportochłonności przetwórstwa żywności. Od wielu 

już lat następuje ograniczanie udziału ogniw pośredniczących w obrocie rolnym i w 

obrocie żywnością. Zakłady przemysłu spożywczego rozwijały odbiór surowców rol

nych bezpośrednio od producentów i bezpośrednie dostawy do detalu . Przemysł przej

mował więc na siebie te nakłady, które wcześniej ponoszone były przez producenta 

I rolnego, aparat skupu lub handel żywnościę. Powodowało to wzrost transportochłon! . 
naści produkcji przemysłu spożywczego, choć transportochłonność całej gospodarki 

żywnościowej zmniejszyła się. 
' 

Ostatnia grupa zjawisk wpływających na transportochłonność, tj. dobra organi-

zacja i sprawne funkcjonowanie transportu , powinny działać w kierunku zmniejsze-
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nia przewozów i ich kosztów. Jednakże w latach siedemdziesiątych wystąpiły zjawi
ska, które działały w kierunku odwrotnym. Należy do nich zaliczyć: 

- dynamiczny rozwój transportu branżowego, który przyczyniając się do popra
wy warunków transportu, zmniejszenia strat przewożonych produktów oraz do zwię

kszenia operatywności powodował równocześnie wzrost kosztów transportu; 
- łatwy dostęp do obcych środków transportowych nie sprzyjał racjonalizacji 

przewozów i poszukiwaniu najtańszych możliwości transportowych; 

- administracyjne określenie dla zakładów przetwórczych rejonów zaopatrzenia 
surowcowego i zbytu wyrobów gotowych, nie zawsze było zgodne z zasadą optymaliza
cji przewozów; 

- nakazowy system zarządzania - zarówno przedsiębiorstwami przemysłowymi, jak 
i transportowymi - nie wymuszał potrzeby stosowania rachunku ekonomicznego w pro
cesie podejmowania decyżji transportowych; przykładem może być powszechne stoso
wanie wahadeł docelowych w transporcie zbóż importowanych, które są źródłem wtór
nych przewozów zbóż. 

Dla ścisłości trzeba dodać, że w sferze transportu podejmowane były także 

działania w kierunku zwiększenia sprawności przewozów. Należy do nich zaliczyć 

stosowanie rachunku optymalizacyjnego w procesie podejmowania decyzji transporto
wych oraz próby koncentracji środków transportowych przez tworzenie branżowych 

przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych. Działania te nie mogły jednak odwrócić 
wzrostowej tendencji transportochłonności, silnie ujawniającej się w poprzednim 
dziesięcioleciu. 

W ostatnich kilku latach ujawniają się zjawiska, które wskazują, że dotych
czasowa tendencja rozwojowa nie musi mieć trwałego charakteru. Mamy. tu na myśli 
następujące zmiany: 

- reglamentacja i rozdzielnictwo oparte o kryteria demograficzne doprowadziły 
do pewnego złagodzenia różnic przestrzennych między produkcją i konsumpcją żywnoś
ci; 

- zahamowanie procesów koncentracji przetwórstwa żywności i odbudowa - choć 

bardzo jeszcze powolna - drobnego przetwórstwa opartego na lokalnych surowcach 
ogranicza przewozy surowców do przerobu i rozwózki wyrobów gotowych; 

- zmniejszenie dopływu taboru i części zamiennych wymuszało konieczność oszczę
.dnego nim gospodarowania i poszukiwania dróg zmnieJszenia przewozów; 

- wdrożenie reformy gospodarczej i wzrost cen usług transportowych zaczyna wy
muszać stosowanie rachunku,ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji przewozowych, 
a to nie może pozostać bez wpływu na transportochłonność produkcji. 

Powyższe zjawiska pozwalają na stwierdzenie, że ich skutkiem musi być nie tył-



TRANSPORTOCHŁDNND5ć PRODUKCJI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 51 

ko zahamowanie, lecz także odwrócenie tendencji wzrostowej transportochłonności 

produkcji przemysłu spożywczego. W zwięzku z tym symptomy takich zmian coraz częś

ciej obserwuje się w bieżęcej działalności tego przemysłu. 

4. Kierunki zmniejszenia transportochłonności produkcji 

przemysłu spożywczego 

Problem ograniczenia transportochłonności produkcji przemysłu spożywczego po

winien być rozpatrywany w dwóch przekrojach czasowych. W okresach krótkich można 

go rozwięzywać przede wszystkim w drodze: 

a) konsekwentnego wdrażania reformy gospodarczej zarówno w przedsiębiorstwach 

przemysłu spożywczego, jak i transportowych, a przez to doprowadzenie do takiego 

stanu, aby rachunek ekonomiczny był głównę podstawę podejmowania decyzji produk

cyjnych i transportowych; stwarza to szansę zarówno dla poprawy wskaźników eksplo

atacyjnych·transportu, jak i dla ograniczenia przewozów zbędnych i przeciwbież

nych oraz dla rozwijania bezpośrednich powięzań transportowych między ogniwami 

gospodarki żywnościowej; 

b) przyśpieszenia procesu odbudowy drobnego przetwórstwa żywności, opierajęce

go się na lokalnych surowcach i zaopatrujęcego lokalne rynki zbytu; 

c) stwarzania warunków dla eliminacji węskich przekrojów w przetwórstwie wte

dy, gdy ich występowanie powoduje konieczność rozszerzenia pośrednictwa na rynku 

rolnym lub żywnościowym; winno to umożliwić eliminację przewozów, gdy sę one rea

lizowane tylko dla dokonania określonego zabiegu przetwórczego (suszenia, czysz

czenia itp); 

d) przeprowadzania (lub umożliwienia) korekt rejonów działania zakładów prze

twórczych wtedy, gdy ich granice zostały określone nie na podstawie rachunku eko

nomicznego, lecz dla potrzeb nakazowego systemu zarzędzania; w tym celu przydat

ne mogę być rachunki optymalizacyjne wykonywane,1dla potrzeb zrzeszeń przedsię

biorstw przemysłowych lub przedsiębiorstw wielozakładowych itp. 

W okresach długich natomiast działania w kierunku ograniczenia transporto

chłonności przetwórstwa żywności winny się koncentrować na: 

- kształtowaniu rozmieszczenia produkcji surowców rolniczych z uwzględnieniem 

potr~b i możliwości przewozowych; chodzi tu w szczególności o tworzenie tzw. baz 

żywicielskich dużych aglomeracji miejskich oraz baz surowcowych dla istniejęcych 

zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego; 

- konsekwentnym stosowaniu orientacji surowcowej przy wyborze lokalizacji 

tych obiektów przemysłowych, które według tej orientacji winny być rozmieszczane; 

odstępstwa od tej zasady nie mogę być skutkiem nacisków administracyjnych, lecz 

jedynie wynikiem kompleksowego rachunku ekonomicznego; 
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- rozwijaniu sieci małych i średnich zakładów przetwórczych dla przywrócenia 
zerwanych poprzednio ich relacji do zakładów dużych; 

- rozwijaniu funkcjonalnych i instytucjonalnych form integracji przemysłu spo
żywczego z rolnictwem i z innymi ogniwami gospodarki żywnościowej, które doprowa

dzę do wykształcenia trwałych więzi ekonomicznych i zsynchronizowania ich działal

ności. 

Wszystkie wymienione kierunki działań zmierzających do ograniczenia transpor
tochłonności produkcji przemysłu spożywczego w zasadzie nie powinny mieć charak

teru administracyjnego. Rolę wiodęcę w procesie ich inicjowania winny pełnić po
średnie formy regulacji działalności gospodarczej, a więc przede wszystkim ceny 

usług transportowych i regulacje prawne, określające sposoby wykorzystania docho
dów i zasady współdziałania podmiotów gospodarczych. Tylko takie podejście zapew

ni włęczenie transportu w system gospodarki żywnościowej. 

P. Yp6aa, 3. M1nUiameBuq 

TPAHCITOPTOEMKOCTb IlHIUEBO~ IlFOMbllIIJIEHHOCTH 

P e a ro M e 

TpaHcnopToeMKOCT& npo~K~HH UH~eBoA npoMhlmJłeHHOCTH, o~eHHB88M88 
COOTHomeHHeM CTOHMOCTH TpaHcnopTa K o6~eA CTOHMOCTH, ~blCOKaa. B ce
MH,IteCHTbIX rOA8X 3TO COOTHOmeaae UOK83blB8JlO 6NCTPYJO B03p8CT8.l)IJU'I) 
TeaAeH~HIO. IlpeACT8BHTeJI&Hhle HCCJteAOB8HBR npoBeAeHHhle B 1983 r. 06-
aapyXHJIH OTCYTCTBHe H3MeHeHH1ł ypoBHH TpaHcnopTOeMKOCTH, a T&I<Ze ee 
3HaąHTeJI&HyIO OTpacJieByio H cy6~eKTHBHYJO AH<p<pepeH~a~ro. 

IlpHąHHbI BbICOKOtt TpaHcnopTOeMKOCTH UH~eBott npoMhlmJleHHOCT~ CJie,JtyJ>
~He:· 

pa3BHTHe ropOACKO-npOMhlmJieHHblX arJtoMepa~HA, 6NCTpO npOABHraD
~eecH B ceMHAeCHThle rOAhl KOH~eHTpa~HH H cne~aJIH38~R nepepa6oTKH 
npOAOBOJl:&CTBeHHbIX UPOAYKTOB, B3HTHe aa ce(5a npOMhlmJleHHOCT:&IO -ropro
BblX WHK~A, peaJIH30B8HHHx AO cax nop CJlya6oA ceJI:&cKoxoaalcTBeBHoro 
H nH~eBoro TOBapoo6opoTa, a T8Ue nOB8JlHTeJI&H!ie MeTOAhl ynpaBJteBHH 
nepepa60TKOtt H TpaHcnopTOM. IlOCJI8ACTBHR 3THX RBJteHHA He B03Me~8JIHC& 
BbirOA8MH CBH38HHhlMH C YJiytimeHHeM pacnpeAeJleHHH npeAnpHRTHA DH~8BOA 
npOMhlmJreHHOCTH. 

B03MOSHOCTH CHHlleHHH TpacnopT08MKOCTH DH~eBoA I?pOMblMJ[eHHOCTH 
MOryT 6hlT:& o6ecneąeHhl nyTeM C03A8HHR T.Haa. UHT&TeJl:&HWC .(5a3 arJlOMe
pa~HA, nocJteAOBaTeJI:&Horo HCDOJl:&30B8HHH Chlp&8BblX B03MOZHOCTeA · npa 
Bhl6ope JlOK8JIH38~HH HOBbIX npeAI?pHRTHA, p83BHTHR ~yHK~HOHaJl:&HbOC B BH
CTHTY~HOH8JI&HhlX q>opM HHTerpa~B DH~eBoA apowmJteHHOCTH"c ceJI:&CKHM 
X03HACTBOM, pa3BHTHH CeTH M8JlblX B cpeAHHX npeAnpHRTHA nepepa60TKB H 
nocJleAOBaTeJI:&Horo BHe,JtpeHHR npHB~na C8MO~HH8HCBpOB8HHR, npBR~8.l)
~ero K yJtyąmeHHIO XO~HACTBOB8HHR BCeMH CP8ACTB8NB npOH3BOACTBa, BTOM 
qHcJie T8Klle npHMeHReMhlMH B cq>epe TpaHcnopTa. 
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R. Urban, E. Miklaszewicz 

TRANSPORT NEEDS OF THE FOOD PROCESSING COMPLEX 

S u m m a r y 

Transport needs of the food processing industry estimated by the ratio of tran
sport costs to total costs are high. These relations showed in 197Oies a rapid 
growing tendency. Representative experiments carried out in 1983 proved a lack of 
chenges in the level of transport needs and their differentiation according to 
particular branches and subjects. 

High transport needs of the food processing industry are caused by the follo
wing fac tors: 
- development of urban-industrial agglomerations, concentration and specializa
tion of food processing advancing quickly in 197Oies, taking over trade functions 
belonging previously to the service of turnover of agricultural and food commodi
ties by the industry and iq:ierative methods of food processing and transport ma
nagement. Consquences of these phenomena were not recompensed by any profits 
reached at an improvement in the food industry distibution. 

Possibilities of reduction of transport needs in the food industry can be 
found: in creation of the so-called nutritional bases of agglomerations, in a con
sequent application of raw materials at choosing location of new enterprises , in 
development of functional and institutional integration forms of food industry 
with agriculture, in development of the network of small and medium food proces
sing enterprises as well as in consequent extension of the principle of self-fina
ncing coercing an iq:irovement of utilization of all production ·means, including 
those applied in the sphere of transport . 


