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KRÓTKI ŁAŃCUCH DOSTAW PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH (SFSC) – UJĘCIE TEORETYCZNE
I PRAKTYCZNE1
Streszczenie: Rozwój rynku ekologicznych produktów oraz zwiększający się popyt na produkty lokalne
i regionalne, jak również zmiany świadomości konsumentów dotyczące chęci zdobycia wiedzy o pochodzeniu produktu, a także aspekty ekonomiczne wymagają dopasowania łańcucha dostaw do nowego
otoczenia gospodarczego. Wzrost popytu na produkty ekologiczne oraz coraz większa wiedza dotycząca
wpływu procesów logistycznych na środowisko naturalnie prowadzą do zmian w strukturze łańcucha
dostaw. Zmiany ekonomiczne, społeczne i gospodarcze stają się impulsem do tworzenia krótkich łańcuchów dostaw produktów spożywczych. Są one wspierane przez organizacje lokalne, regionalne oraz
krajowe. Można stwierdzić, że konstruowanie alternatywnych łańcuchów dostaw jest tendencją rozwojową obserwowaną w Unii Europejskiej. Wskazują na to zarówno opracowania naukowe, jak i praktyczne przykłady.
Rozważania mają na celu wskazanie podstaw metodycznych służących konstruowaniu krótkich
łańcuchów dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów dla produktów ekologicznych, a także
uporządkowanie wiedzy związanej z powyższą tematyką. Ponadto scharakteryzowano światowy rynek
żywności ekologicznej i kierunki jego rozwoju oraz zaprezentowano kilka wybranych praktycznych
przykładów funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw produktów spożywczych. Opracowaniu towarzyszy następujące założenie: wymagania środowiskowe oraz wzrastające zainteresowanie produkcją
żywności ekologicznej i pochodzącej z rynków lokalnych, w których można jednoznacznie zidentyfikować pochodzenie produktów, wymaga odpowiednio dopasowanego łańcucha dostaw. Wspieranie
rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności spełnia wymagania społeczne, środowiskowe, a także
ekonomiczne, zarówno producentów, konsumentów, jak i wszystkich pozostałych jednostek uczestniczących w procesach odbywających się w łańcuchu.
Część analityczna pracy została przeprowadzona na podstawie danych statystycznych oraz literatury przedmiotu. W opracowaniu wykorzystano metodę studiów przypadków oraz statystyki tabelarycznej i graficznej.
Słowa kluczowe: krótki łańcuch dostaw produktów spożywczych, ekologiczna produkcja.
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Wprowadzenie
Przeobrażenia zachodzące na rynkach znajdują odzwierciedlenie we wszystkich
dziedzinach gospodarki. Zasadne i konieczne wydaje się zatem przeprojektowywanie
procesów biznesowych, w tym konstruowanie dopasowanych i dedykowanych łańcuchów
dostaw. Założenia zrównoważonego rozwoju, konieczność dbałości o środowisko i jego
prowadzą do poszukiwania i wdrażania nowych strategii, jak np. zielonego czy krótkiego łańcucha dostaw produktów spożywczych. Jednocześnie, coraz większe zainteresowanie produktami organicznymi i zwiększający się na nie popyt, który jest wspierany
poprzez ekologiczne rolnictwo, obliguje do dostosowania łańcuchów dostaw do nowych
wymagań. Produkty ekologiczne z założenia powinny mieć ekologiczne łańcuchy dostaw. Sama idea tego typu produktu i całego procesu produkcji opiera się na kryteriach
związanych z ochroną środowiska naturalnego i wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, instrumentów oraz rozwiązań realizujących ten cel. Konstruując krótkie łańcuchy
dostaw, łatwiej jest tym wymaganiom sprostać.
Łącznie z lokalnymi systemami żywnościowymi alternatywne łańcuchy dostaw charakteryzują się mniejszym śladem węglowym, będąc jednocześnie bardziej przyjazne dla klimatu, a zarazem mniej energochłonne. Tradycyjne, scentralizowane systemy rolno-spożywcze
zazwyczaj wymagają przewożenia żywności na coraz większe odległości (od miejsca wytworzenia i pakowania) – wykorzystują skomplikowany system dystrybucji i sprzedaży.
Krótkie łańcuchy eliminują drogi transportowe i redukują liczbę czynności i operacji
logistycznych, minimalizując tym samym negatywne aspekty działalności logistycznej
(w tym emisję gazów cieplarnianych) oraz zmniejszają zużycie ograniczonych zasobów
paliw kopalnych.

1. Cel, metody, materiał badawczy
Celem opracowania jest wskazanie podstaw metodycznych i uporządkowanie wiedzy związanej z konstruowaniem krótkich łańcuchów dostaw produktów spożywczych.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona łańcuchom rolnych produktów ekologicznych.
Scharakteryzowany zostanie światowy rynek żywności ekologicznej, z uwzględnieniem
kierunków jego rozwoju oraz zaprezentowane zostaną wybrane dobre praktyki realizacji
i funkcjonowania różnych typów krótkich łańcuchów dostaw w Europie.
W związku z powyższym można przedstawić następujące założenie: wymagania
środowiskowe oraz wzrastające zainteresowanie produkcją żywności pochodzącej z rynków
lokalnych, w których można jednoznacznie zidentyfikować pochodzenie produktów, wymaga odpowiednio dopasowanego łańcucha dostaw. Za materiał badaczy posłużyły: literatura
przedmiotu oraz raporty i opracowania związane z implementacją krótkiego łańcucha
dostaw, a także dane statystyczne. W analizie wykorzystano metodę studiów przypadku,
tabelaryczno-liczbową oraz analizę porównawczą.
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2. Kluczowe obszary rozważań
2.1. Krótki łańcuch dostaw produktów spożywczych – istota i założenia
Zmiany zachodzące w strukturze przedsiębiorstw, a co za tym idzie reorientacja
łańcuchów dostaw (na poziomie integracji poziomej i pionowej) są obserwowane w praktyce od wielu lat. Jednakże do tej pory zakładane efekty synergiczne i dodawanie wartości w przemyśle spożywczym przyniosło efekt tylko na poziomie dużych globalnych
łańcuchów. W alternatywnych sieciach (takich jak krótkie łańcuchy dostaw dla produktów spożywczych) nie zawsze można zaobserwować efekty dedykowane sieciom globalnym. Powodem takiego stanu może być specyfika rozwiązań, w tym lokalność rynku
i mała liczba pośredników. Konstruowanie krótkich łańcuchów dostaw opiera się często
na tradycyjnych powiązaniach i zwyczajach.
Jednym z celów tworzenia i funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw dla produktów
spożywczych (ang. Short Food Supply Chain – SFSC) jest wzmocnienie lokalnych sieci
spożywczych, przy dużym zaangażowaniu zarówno producentów, jak i konsumentów. Producenci w ten sposób mogą odzyskać aktywną rolę w tworzeniu wartości takiego łańcucha
i samego produktu. Rozwiązanie pozwala na eliminację liczby powiązań oraz pośredników
i skrócenie drogi, jaką żywność musi przebyć do konsumenta (ang. food miles). Sytuacja
może być korzystna dla funkcjonowania łańcucha dostaw, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego
koszty – w szczególności odnosząc to do relacji i zależności związanych z kosztami
transportu i kosztami zewnętrznymi. Ze względu na naturę i charakter produktów (często
produkty żywnościowe niskoprzetworzone) zdecydowanie można wyeliminować elementy pośrednie łańcucha, które są generatorami kosztów.
Rozpatrując krótkie łańcuchy dostaw dla produktów organicznych, można wysnuć
wniosek, iż produkcja (w zdecydowanej większości) jest na mniejszą skalę. Dzięki temu
może być ona bardziej przyjazna środowisku, a ceny i koszty mogą być bardziej sprawiedliwe i zrozumiałe dla konsumentów. Pozwala to na eliminację zbędnych kosztów, co w konsekwencji może prowadzić do tego, że produkty ekologiczne mają niższą cenę i z założenia nie
muszą być drogie. A konsument zna „prawdziwe” koszty rolnictwa. Krótkie łańcuchy dostaw to istotny element budowania „zdrowych” gospodarek lokalnych. Jest to bardzo dobre
rozwiązanie z punktu widzenia systemowego, czyli nie tylko wytwarzania, ale i zasilania
(czyli powiązań w łańcuchu dostaw).
Jak wynika z analiz dobrych praktyk, w wyniku ściślejszych kontaktów i lepszych powiązań między uczestnikami produkty można ofertować na rynku taniej. Jest to efekt wspólnego działania, a specyfika krótkich łańcuchów dostaw produktów spożywczych (SFSC)
wskazuje na bezpośredni związek między producentem i konsumentem, obejmujący
wymianę wiedzy na temat produktu i jego wytworzenia, produkcji i konsumpcji, jego
wartości, a nie wyłącznie wymianę produktu (Ilbery, Maye, 2005; Marsden i in., 2000).
SFSC jest często postrzegany jako element przywracający tradycję i autentyczność produkcji żywności, a także zasady uczciwej i sprawiedliwej konkurencji. Wskazuje się również, że konsumenci tego typu produktów są bardziej świadomi swoich wyborów. Model
dystrybucji SFSC jest często określany jako: „małej skali”, „krótkiej”, „tradycyjnej”, „miej-
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scowej”, „zrównoważonej dla środowiska”, „uczciwej”, „przejrzystej”, „społecznie odpowiedzialnej”, „lokalnej gospodarki”, „o niższym poziomie emisji”, „o ustalonym prestiżu
producentów żywności”, „związanej ze zrównoważonym rozwojem” [Galli, Brunori, 2013].
W części SFSC występuje redefinicja relacji między producentem a konsumentem,
które wykazują wyraźne skojarzenia i powiązania z pochodzeniem żywności. Rozwój
nowych relacji dla nowych typów zasilania wymaga nowych kryteriów, które łączą cenę
z kryteriami jakości. Przy produktach spożywczych określone są miejsca produkcji,
a tworzenie krótkich łańcuchów dostaw służy często do poprawy wizerunku także gospodarstw rolnych oraz obszaru wytwarzania, jako źródła pochodzenia jakości produktów. Położenie dużego nacisku na relacje między producentem a konsumentem pozwala
na zwiększanie wartości nie tylko samego produktu, ale i wszystkich relacji. Taka forma
związku między konsumentem a producentem pozwala na zwiększanie wartości dodanej
dla wszystkich beneficjentów [Galli, Brunori, 2013].

2.2. Definicje i podstawy metodyczne tworzenia alternatywnych
łańcuchów dostaw
Budowa alternatywnych łańcuchów dostaw (w tym krótkich) wymaga zdefiniowania kryteriów ich tworzenia. Przy konstrukcji SFSC za najważniejsze wskaźniki należy
uznać: bliskość fizyczną i społeczną. Przez „krótkie” odległości w SFSC rozumie się te,
które są mniejsze w porównaniu do konwencjonalnych łańcuchów dostaw żywności.
Odległość fizyczna odnosi się do odległości transportowych lub „mil żywnościowych”
[Pretty i in., 2005; Hogan, Thorpe, 2009], jakie musi pokonać produkt z miejsca produkcji do
punktu sprzedaży. Do tej odległości należy zaliczyć także odległość między miejscami produkcji innych elementów wykorzystywanych w rolnictwie (np. pasze czy pestycydy przy
produkcji konwencjonalnej) [Coley i in., 2011]. Bliskość społeczna opiera się na założeniu,
że interakcje gospodarcze są zanurzone w relacjach społecznych, a obydwie te struktury
wpływają na siebie wzajemnie. Pozwalają one na stosowanie mechanizmów koordynacji
oraz przepływów informacji wynikających ze społecznej bliskości [Uzzi, 1997].
Kolejnym ważnym elementem jest wskazanie tych samych celów, które mają producenci i końcowi konsumenci. Dobre relacje wzmacniające lokalne sieci spożywcze i tworzące nowe możliwości pozwalają na zwiększanie wartości dodanej dla wszystkich beneficjentów. W ten sposób wykorzystuje się alternatywną strategię, która umożliwia odzyskanie
producentom aktywnej roli w systemie produkcji żywności koncentrującej się na lokalnej
produkcji w zdecentralizowanych regionalnych systemach, które minimalizują liczbę etapów
i odległość „mili” żywności [www 1]. Lokalne sieci spożywcze i krótkie łańcuchy dostaw
skupiają się nie tylko na odległości między miejscem produkcji i sprzedaży, ale także na
liczbie ogniw pośredniczących i całkowitej liczbie ogniw łańcucha dostaw. Celem jest ich
redukcja i wybór optymalnej opcji, często prowadzącej do sprzedaży bezpośredniej. Innymi
słowy, krótki łańcuch dostaw oznacza zmniejszenie liczby pośredników, którzy są niezbędni
do dostarczenia produktu końcowego konsumentowi [Peters, 2012].
Tego typu łańcuchy opisuje się także w zakresie konfiguracji sposobów i możliwości sprzedaży oraz powiązań produkcyjno-dystrybucyjnych (np. na targowiskach, skle-
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pach, przy pomocy grup producentów rolnych). Takie rozwiązania ułatwiają zachowanie
niewielkiej odległości i/lub niewielkiej liczby pośredników pomiędzy producentami i konsumentami. W związku z tym SFSC zostały podzielone na 3 rodzaje ze względu na liczbę
pośredników, odległości fizyczne i powiązania organizacyjne (opracowanie na podstawie
[Renting i in., 2003; Galli, Brunori, 2013]:
1) sprzedaż bezpośrednia (face to face) – jest to najprostszy i najbardziej bezpośredni rodzaj
powiązań, gdzie konsumenci kupują produkty bezpośrednio od producenta (zasada:
sprzedaż twarzą w twarz lub „sam nazbieraj”; może być realizowana jako sprzedaż bezpośrednia przez osoby fizyczne w gospodarstwie, jak również na targu, przez Internet lub
poprzez dostawy do domu albo do określonej jednostki, np. restauracji). Ważnym elementem są osobiste interakcje, które budują wiarygodność i zaufanie pomiędzy stronami.
W przypadku rozwoju rozwiązań e-commerce, takich jak systemy sprzedaży wysyłkowej
oraz internetowej, istnieje możliwość rozszerzenie zasięgu geograficznego sprzedaży
produktów i bezpośrednich powiązań;
2) zbiorowa (bliska) sprzedaż bezpośrednia – w tym przypadku następuje rozszerzenie
zasięgu poza bezpośrednią interakcję. Towary są produkowane i sprzedawane detalicznie
w danym regionie (lub miejscu) produkcji. Za przykłady mogą posłużyć wyspecjalizowani sprzedawcy detaliczni (rzeźnicy), ale także sklepy spożywcze, restauracje, hotele
i kawiarnie. Istotne znaczenie mają rozwijane relacje pomiędzy producentami a lokalnymi pośrednikami (lub odbiorcami instytucjonalnymi, którzy korzystają z lokalnych produktów – restauracje). Innym rozwiązaniem jest tworzenie małych grup producenckich
lub spółdzielni, które pozwalają na promowanie lokalnej marki. W tym wypadku konsumenci są świadomi „lokalnego” charakteru produktu na poziomie detalicznym (wspólnoty wspierające rolnictwo);
3) rozszerzony łańcuch – partnerstwo (spółdzielnie lub stowarzyszenia producentów).
Ta kategoria dodatkowo zwiększa zasięg łańcucha, zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Produkty sprzedawane są konsumentom znajdującym się poza regionem produkcji,
nie mają oni bezpośredniego i osobistego kontaktu z producentami z danej miejscowości
czy regionu. W większości przypadków produkty są wywożone z obszaru rynków lokalnych, a nawet krajowych (niektóre obejmują swoim zasięgiem cały świat). Za przykłady
mogą posłużyć: szynka parmeńska, ser parmezan (Parmigiano Reggiano) oraz produkty
fair-trade (kawa, herbata). Także tego typu sieci mogą być krótkimi łańcuchami dostaw.
Tutaj nie odległość fizyczna odgrywa rolę. Istotna jest informacja przekazywana z ładunkiem i jego wartością – dane o miejscu produkcji, zasadach, certyfikatach docierają do
konsumenta niezależnie od miejsca sprzedaży. Na tej podstawie klient decyduje o zakupie towaru (zna metody produkcji, wartość dodaną, przestrzeń produkcyjną).
Krótkie łańcuchy dostaw to alternatywne rozwiązania i specyficzna organizacja
sieci spożywczych. Wiele z nich to inicjatywy oddolne, w których to zazwyczaj pasywni
(w konwencjonalnych rozwiązaniach) uczestnicy – producenci i konsumenci – stają się
aktywnymi i wpływowymi podmiotami, sprawującymi kontrolę i władzę nad strukturą
łańcucha dostaw. Inicjatywy tego typu wpływają na rozwój lokalny, a także na rozwój
rolnictwa na danych obszarach. Elementy mające wpływ na rozwój i kształtowanie powiązań w krótkich łańcuchach dostaw prezentuje rys. 1.
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Rys. 1. Aspekty krótkiego łańcucha dostaw
Źródło: Na podstawie Galli, Brunori [2013].

Samo pojęcie krótkiego łańcucha dostaw zostało zdefiniowane przez organy UE
[Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE]: „zaangażowany we współpracę
jednostek, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi
związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami”. Istnieje wiele przykładów i typów takich łańcuchów – nawiązujących do tradycyjnej bezpośredniej sprzedaży, sprzedaży na targu lub lokalnym rynku, w wyspecjalizowanym sklepie lub przy użyciu pośredników (spółdzielnie
konsumenckie, sprzedaż internetowa, sklepy należące do grup producenckich). Zainteresowanie konsumentów tego typu rozwiązaniami, jak również pochodzeniem żywności i uzyskiwaniem jak największej liczby informacji na temat autentyczności, pochodzenia kulturowego, metod produkcji i bezpieczeństwa nabywanych produktów pozwala na dynamiczny
rozwój łańcuchów w różnych formach (tworząc także hybrydy). Konstruowanie tego typu
rozwiązań wymaga [Marsden i in., 2000] zdolności do przeprojektowania łańcucha w aspekcie społecznym i konsumenckim (z punktu widzenia wspólnych celów, wykorzystania wiedzy, kultury i doświadczenia), redefinicji relacji między konsumentami i producentami
(wskazanie pochodzenia żywności), rozwój nowych relacji w aspekcie nowych wymagań
konsumentów i nowej oferty (podaż/popyt). Kryteria te pozwalają na powiązania i budowanie jakości, a nacisk na relacje między producentem i konsumentem wykorzystywany jest
do konstruowania wartości.

2.3. Uwarunkowania rozwoju krótkich łańcuchów dostaw
Światowe tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego i takich produktów predestynują do wspierania i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw. W konwencjonalnych, „przemysłowych” łańcuchach dostaw maleje odsetek całkowitej wartości dodanej notowany przez
producentów surowców. W związku z tym przy konstruowaniu nowych rozwiązań bizne-
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sowych pojawia się nowa jakość, nowe powiązania i wspieranie rozwiązań na rynku lokalnym. Takie powiązania pozwalają na różne relacje z konsumentami i angażowanie różnych
podmiotów do tworzenia nowego poziomu jakości. Kluczową cechą krótkich łańcuchów
dostaw jest ich zdolność do ponownej resocjalizacji i redefinicji produkcji żywności. To
pozwala konsumentowi na podejmowanie decyzji dotyczącej oceny wartościowania żywności na podstawie wiedzy, doświadczenia oraz oferowanych praktyk. Podstawą wyboru
jest produkt, ale także gospodarstwo lub region produkcji. Krótki łańcuch dostaw dąży
do przedefiniowania relacji producent-konsument, dając wyraźne sygnały odnośnie do
powstawania produktu spożywczego. Są to także elementy walki konkurencyjnej stosowanej przez producentów, pozwalające dopasować się do nowych typów podaży i popytu. Identyfikatorem wartości może być jakość, a wspólną cechą jest nacisk dotyczący
relacji między producentem a konsumentem i ich rola, w tak skonstruowanym związku.
Podobne (czasami identyczne) produkty mogą być wynikiem działania zarówno łańcucha przemysłowego, jak i alternatywnego (krótkiego). Identyfikacja jest niezmiernie
istotna ze względu na intensywną konkurencję pomiędzy nimi, a także pomiędzy różnymi detalistami i przetwórcami będącymi uczestnikami różnych rodzajów łańcuchów.
Dzięki temu dochodzi do bardzo interesujących mutacji łańcuchów. Korporacyjni detaliści chcąc być bliżej klientów – rozwijają kanały dystrybucji towarów poprzez np. zamawianie towarów za pośrednictwem Internetu. Często wymaga to nawiązania bliższych
relacji z lokalnymi dostawcami, którzy stanowią ostatnie ogniwo powiązania z konsumentem. Z drugiej strony dobrze przyjęte i rozwinięte koncepcje alternatywnych łańcuchów mogą z powodzeniem rozszerzać swoją działalność na rynkach krajowych i międzynarodowych. Oznacza to coraz bardziej złożone i interesujące relacje.
Z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich konceptualizacja nowych rozwiązań
jest dużym wyzwaniem, daje jednocześnie możliwość lepszego zrozumienia i oceny podmiotów wiejskich (zarówno rolników, przetwórców, jak i sprzedawców). To te podmioty właśnie mogą tworzyć dodatkową wartość dla wiejskich regionów.
Analizując studia przypadków, można ocenić samą koncepcję, a także rolę SFSC
w rozwoju obszarów wiejskich. W większości wypadków krótkie łańcuchy dostaw stają
się takimi po przekształceniu z tradycyjnych (konwencjonalnych), gdzie pojawiają się
nowe relacje z jednostkami funkcjonującymi w regionach. Stanowią innowacyjne rozwiązania, które łączą naturalną rekonfigurację jakości i wartości w regionie, i dzięki
temu dostarczają poczucie złożonej wartości, które wykracza poza wartość towaru, zwiększając tożsamość i wyróżniając region. Wykazują pozytywny wzrost wartości dodanej
w zakresie zmiennych na poziomie gospodarstw oraz większe przychody niż te uzyskiwane
dzięki nurtowi przemysłowemu. Krótkie łańcuchy dostaw żywności są w stanie odegrać
znaczącą rolę w rozwoju obszarów wiejskich. Niektóre z tych łańcuchów pozostają
wysoce (punktowo) zlokalizowane, obsługują dedykowany rynek i konsumentów, mają
niewielką grupę konsumentów, inne mają rozbudowaną grupę konsumentów i obsługują
popyt w skali krajowej, a nawet na globalnym rynku. Niektóre są bardzo zależne od
ustaleń instytucjonalnych na szczeblu lokalnym lub międzynarodowym poziomie, inne
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mniej splaatają się ze strrukturami spoołeczno-polity
ycznymi i są wynikiem
w
inddywidualnej
przedsiębioorczości.
Mechhanizmy rozwoju i zależnośści łańcuchów
w prezentuje taabela 1.
M
i elementy tworząące różne rodzaj
aje krótkich łańccuchów dostaw
w
Tabela 1. Mechanizmy
Bezzpośredni
Sklepy w gosspodarstwach
Rynki rolne
Sprzedaż przyydrożna, targi
Odbiór własnny
Skrzynki (bokksy)
Dostawa do domu
d
Mail lub e-coommerce.
Wspólne stroony internetowe

K
Krótki
łańcuch dostaaw
Bezpośredni rozszerzony
y
Grupy sprzedaw
wców przy gospodaarstwach
Regionalne gieełdy i rynki
Kooperacja konnsumentów
Wspieranie rolnictwa
Szlaki tematyczne
Specjalne evennty, targi
Sklepy lokalnee, restauracje, przedssiębiorstwa turystycznne
Dedykowani spprzedawcy (dietetycczne,
specjalistycznee sklepy)
Catering stołów
wki, szkoły
Sprzedaż dla em
migrantów

Przedłużony – rozsszerzony
Certyyfikacja i etykiety
Kodyy producenckie
Efektt reputacji (image)

Źródło: Rentingg, Marsden, Banks [2003].

Rozw
wój produkcji ekologicznej
e
o inicjatyw na
oraz
n poziomie lookalnym, w tyym inicjatywy klastroowe, mogą wspomagać
w
rozwój tego typ
pu łańcuchów
w. Jest to wyyzwanie dla
instytucji i agencji wsppierających reewitalizację gospodarczą i społeczną naa obszarach
wiejskich. Możliwości i potencjał rozzwoju lokalnych specjalności muszą być zrównoważone z regiionalnymi asppektami strateggicznymi.
Lokallne systemy żywności to także powiązzania pomięddzy poszczegóólnymi jednostki i akttorami. Wizuaalizację prezenntuje rys. 2.

Rys. 2. Elem
menty składow
we lokalnych sysstemów żywnośściowych i króttkich łańcuchów
w dostaw
w Europie
E
Źródło: [Przeglląd obszarów wiejskkich, 2012].

Odleggłość geografficzna nie jesst ogranicznik
kiem rozwojuu. Produkty ccechują się
świeżościąą, a jak pokazuuje praktyka, większość z nich
n
jest wytw
warzana w spoosób ekologiczny i biiodynamiczny (bez użycia koonserwantów).. Opakowania są zmniejszonne i przystosowane doo recyklingu i ponownego wykorzystania
w
a. Często prodducenci dokonnują dostaw
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w tym samym dniu, w którym nastąpiło zamówienie, co ogranicza koszty transportu i magazynowania. Wspierane są także elementy zrównoważonego rozwoju [Galli, Brunori, 2013]:
relacje nawiązane z producentami są oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu, wzajemnym poznaniu i etycznych zachowaniach. W tym wypadku wszystkie strony zyskują na
takich powiązaniach: producent może skorzystać na stałym związku, co rodzi możliwość
lepszej organizacji działalności (długotrwała współpraca), ponadto cena jest do uzgodnienia pomiędzy producentami a konsumentami (w odniesieniu do jakości produktu),
występuje także możliwość uelastycznienia form zapłaty.

2.4. Produkcja organiczna – uwarunkowania legislacyjne
Produkcję organiczną (pierwotną i przetworzoną) regulują przepisy prawa krajowego i unijnego. Znajomość konkretnych procedur pozwala producentom na wytwarzanie zgodnie z przepisami bezpiecznej i ekologicznej żywności. Przetwórca ekologiczny
musi spełnić oprócz ogólnie obowiązujących norm dotyczących produkcji także wymagania stawiane produktom ekologicznym. Co oznacza, że „ekologiczne produkty przetworzone powinny być produkowane przy użyciu takich metod przetwarzania, które
gwarantują przestrzeganie zasad produkcji ekologicznej i utrzymanie zasadniczych cech
produktu na wszystkich etapach produkcji” [Rozporządzenie Rady (WE)]. Najważniejsze akty prawne prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Akty prawne regulujące rolniczą działalność ekologiczną

Unia Europejska

Polska

Akt prawny
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
(Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007 r., ze zm.);
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE
L 250 z 18.9.2008 r., ze zm.);
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu
produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334, z 12.12.2008 r., ze zm.).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 116, poz. 975);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych
środków (Dz.U. Nr 54, poz. 326, ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych
warunków produkcji ekologicznej (Dz.U. Nr 56, poz. 348);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania
uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz.U. Nr 94, poz. 607);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji
w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U. Nr 178, poz. 1378, ze zm.

Źródło: [www 2]

Zgodnie z przepisami produkt może być oznakowany jako ekologiczny, jeżeli co
najmniej 95% jego składników pochodzenia rolniczego stanowią składniki ekologiczne
(pod uwagę nie bierze się dodatków w postaci wody i soli kuchennej), a jego produkcja
jest oddzielona w czasie i przestrzeni od wytwarzania żywności nieekologicznej. Orga-
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niczne rolnictwo ma na celu oszczędną eksploatację zasobów odnawialnych, ochronę
gleby i wody, a także wykorzystanie praktyk zarządzania, które umożliwiają przywracanie, utrzymywanie i doskonalenie równowagi ekologicznej. Dużym problemem jest
interakcja produkcji i praktyk zarządzania.

3. Produkcja organiczna na świecie i w Polsce
Produkcja organiczna zyskuje coraz więcej zwolenników. Powołując się na raport The
World of Organic Agriculture [2015] należy wskazać, iż prawie 4-krotnie zwiększył się
areał produkcji ekologicznej od 1999 r. W 2013 r. produkcja tego typu zajmowała 43,1
mln hektarów (1999 – 11 mln ha). Niestety w odniesieniu do ogólnoświatowej produkcji
jest to zaledwie 0,98% całej produkcji rolnej. W 2013 r. funkcjonowały 2 mln producentów ekologicznej żywności (co stanowi niewielki, ale jednak sukcesywny wzrost: 2011 r. –
1,8 mln, 2012 r. – 1,9 mln). Regulacje dotyczące produkcji ekologicznej posiadają obecnie 82 kraje (największe prezentuje tabela 3).
Tabela 3. Regiony z największym obszarem produkcji ekologicznej (w 2013 r.)
Kontynent
Oceania
Europa
Ameryka Południowa
Azja
Ameryka Północna
Afryka
Kraj
Australia
Argentyna
USA
Chiny
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Urugwaj
Kanada
Brazylia
Polska

Obszar (w mln ha)
17,3
11,5
6,6
3,4
3,0
1,2
Obszar (ha)
17.150.000
3.191.255
2.178.471
2.094.000
1.610.129
1.317.717
1.060.756
1.060.669
930.965
869.239
705.233
661.956

% w stosunku do ekologicznych zasobów światowych
40
27
15
8
7
3
% w stosunku do ekologicznych zasobów światowych
39,7
7,4
5,0
4,8
3,7
3,0
2,4
2,4
2,1
2,0
1,6
1,5

Źródło: Na podstawie The World of Organic Agriculture [2015].

Na koniec 2013 r. 11,5 mln ha gruntów w Europie (w UE 10,2 mln ha) to obszar produkcji ekologicznej, ponad 333 000 producentów (UE prawie 260 000) to producenci
żywności ekologicznej. W Europie 2,4% gruntów rolnych to obszary ekologiczne (UE
5,7%). Z tego wynika, że 27% światowych gruntów ekologicznych to grunty europejskie.
Kraje z największą powierzchnią gruntów ekologicznych i takiej produkcji to: Hiszpania
(1,6 mln ha), Włochy (1,3 mln ha), Francja i Niemcy (po 1,1 mln ha). Aż 10 krajów posiada w swoich zasobach ponad 10% gruntów ekologicznych: Lichtenstein (31%), Austria (19,5), Szwecja (16,3%). Sprzedaż produktów ekologicznych to w przybliżeniu
24,3 mld EUR w 2013 r. (UE 22,2 mld EUR) – to aż 6-procentowy wzrost w stosunku
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do 2012 r. Największym
m rynkiem dlaa organicznych
h produktów są Niemcy (77,6 mld EUR), następnnie Francja (44,4 mld EUR) i Zjednoczone Królestwo (2,1
(
mld EUR
R). Odzwierciedlenie graficzne
g
powiierzchni upraw
w ekologiczny
ych na świeciee prezentuje ryys. 3.

Rys. 3. Zmiiany w powierzchni upraw ekoologicznych
Źródło: Na poddstawie The World od
o Organic Agricultture [2015].

Analiizując polski rynek
ry
żywnoścci ekologicznejj i takiej proddukcji, należy w
wskazać, że
jest to jednna z najszybciej rozwijającyych się gałęzi na
n świecie (szzczególnie w U
UE). Można
zaobserwow
wać stałą dynaamikę (tabela 4 oraz rys. 4)) wzrostu zaróówno powierzcchni użytkowanej w spposób ekologicczny i dla takicch produktów, jak
j i liczby goospodarstw ekoologicznych.
W 2014 r. w Polsce konttrolą jednostekk certyfikujący
ych objętych było
b
26 251 prroducentów
ekologicznnych, w tym 25 613 gospoodarstw. Zaob
bserwowano taakże około 1--procentowy
wzrost pow
wierzchni i okooło 3-procentoowy wzrost liczzby gospodarsstw w stosunkuu do 2012 r.
[mrirw.govv.pl]. W przecciągu 10 lat (od 2003 r.) liczba ekollogicznych ggospodarstw
w Polsce wzrosła
w
ponadd 11-krotnie (taabela 4).
Tabela 4. Zmiany
Z
w liczbiie gospodarstw ekologicznych w Polsce w lattach 2003-2013
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Liczba
gospodarstw
ekologicznych
2286
3760
7182
9194
12121
15206
17423
20956
23449
25944
26598

Dynaamika zmian
w stosunku
do roku
poprzedniego
o
100%
1,00
164%
1,64
314%
1,91
402%
1,28
530%
1,32
665%
1,25
762%
1,15
917%
1,20
1026%
1,12
1135%
1,11
1164%
1,03

rok bazowy
2003

Powierzchniaa
upraw ekolo-gicznych –
Polska (ha)
61000,0
83730,0
166299,7
228009,1
287528,4
314921,2
416261,4
519068,4
605519,6
661687,3
661956,0

Dynamikka zmian
w stosunku
do roku
poprzedniego
100%
1,00
137%
1,37
273%
1,99
374%
1,37
471%
1,26
516%
1,10
682%
1,32
851%
1,25
993%
1,17
1085%
1,09
1085%
1,00

rok bazowy
2003

Źródło: Na poddstawie danych GUS
S oraz Ministerstwaa Rolnictwa i Rozwo
oju Wsi [www 2; www
w
3].
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Rys. 4. Zmiiany liczby gosppodarstw ekoloogicznych w Pollsce
Źródło: Na poddstawie danych GUS
S oraz Ministerstwaa Rolnictwa i Rozwo
oju Wsi [www 2; www
w
3].

Jak wynika
w
z tabeli 4 i rys. 4, dynnamika wzrostu
u liczby gospoodarstw w systtemie rolnictwa ekologgicznego system
matycznie się zwiększa, cho
oć w mniejszym
m tempie. W stosunku do
2012 r. dynnamika wzrostu liczby gosppodarstw ekolo
ogicznych wynniosła 3%. Poodobna sytuacja występpuje w przetwóórniach ekologgicznych (rys. 5).
5

Rys. 5. Liczzba przetwórni ekologicznych w Polsce – zmiiany w latach 2003-2013
2
Źródło: Na poddstawie danych GUS
S oraz Ministerstwaa Rolnictwa i Rozwo
oju Wsi [www 2; www
w
3].

Mimoo znaczącego wzrostu liczbby przetwórni należy wskazzać, iż w stosuunku do innych krajóów UE liczba polskich przeetwórni ekolo
ogicznych jestt niewielka. N
Na przykład
w Niemczeech działa 91883 przetwórnii, we Francji – 8957, we Włoszech
W
– 58773, w Hiszpanii – 90, w Wielkiej Brytanii
B
– 20522, w Holandiii – 1035.

4. Przykłady rozwiązzań
W Euuropie można znaleźć wiele przykładów
w lokalnych grrup producencckich, pojedynczych producentów, którzy wykkorzystują w swojej działaalności krótkiie łańcuchy
dostaw prooduktów spożyywczych. Opieerając się na raporcie
r
[Santiini, Gomez, 20013] można

106

Blanka Tundys

przestawić analizę krótkich łańcuchów żywności w Europie. Raport prezentuje najważniejsze
dane i charakterystyki dla 3 metaregionów, w których analizie poddano 84 związki producenckie, jako przykłady krótkich łańcuchów dostaw. Przedstawione metaregiony pokazują
różnice w zakresie rozwoju struktur rolnych, kultury produkcji żywności oraz struktur SFSC.
W ramach badań określono 4 kluczowe obszary, w których wyróżniono 11 wskaźników
poddanych badaniu. Badania nie są wyczerpujące i reprezentatywne statystycznie, jednakże
w znaczący sposób odzwierciedlają charakter SFSC w Europie. Mogą być wskazówką do
dalszego rozwoju tego typu powiązań, a także pozwalają na wyciąganie wniosków i postulatów dotyczących aktywizacji tego typu rozwiązań. Do kluczowych elementów rozważań
zaliczono: (1) wpływ gospodarczy (z poziomu rolnictwa): obrót, zyski, wsparcie finansowe;
(2) regionalny wpływ gospodarczy: liczba pracowników, liczba zaangażowanych w tego
typu rozwiązania producentów, skala geograficzna – obejmująca hektary hodowlane;
(3) świadomość konsumentów: liczba konsumentów; (4) inne aspekty: certyfikaty, metody
produkcji, cele podejmowanych działań i programów (np. zachowanie zróżnicowania i dziedzictwa regionu – produkty regionalne). Intencją badania było wskazanie fizycznych, ekonomicznych i społecznych aspektów różnych typów SFSC. Różnorodność i skala projektów
wziętych pod uwagę pozwala na wskazanie szerokiego spektrum pojmowania krótkich łańcuchów dostaw. W pierwszym obszarze – dochodowości – należy wskazać bardzo duże
zróżnicowanie: od obrotu sięgającego 35 mln euro rocznie do przykładów producentów,
których obrót wyniósł 2,5 tys, euro/rocznie. Także zakres i liczba producentów uczestniczących w danym projekcie jest zróżnicowana – od 1 do 10 (w 29 przypadkach), aż do ponad
100 w 10 przypadkach. Wielkość powierzchni hodowlanej wynosiła od 0,6 ha do 245 000
ha. Z punktu widzenia rozważań i konstrukcji łańcucha dostaw najciekawsze wydaje się
jednak miejsce sprzedaży produktów. Okazuje się, że 98% sprzedaje swoje produkty na
rynku lokalnym, a ponad 50% także na regionalnym, tylko 1% to handel w ujęciu międzynarodowym (pozaeuropejski). To niesie także ze sobą konsekwencje dla konstrukcji łańcucha
dostaw, jego powiązań oraz elementów składowych. Liczba konsumentów jest w związku
z tym także bardzo zróżnicowana. Od 40 klientów obsługiwanych tygodniowo, przez kompletowanie 120 paczek z produktami tygodniowo, obsługiwanych 12 rodzin tygodniowo, aż
do ponad 30 tys. odbiorców. Ze względu na rodzaj w 42% jest to produkcja organiczna, 11%
biodynamiczna, 20% mieszana, 19% konwencjonalna i 7% inna. Biorąc pod uwagę już
wcześniej wskazane systemy oceny z punktu widzenia aspektów: ludzkiego, społeczny,
fizycznego i aspektu naturalności najważniejszą rolę odgrywają aspekty społeczne (rys. 6).
Analizując wyróżnione 3 metaregiony, można zauważyć duże podobieństwa i odzwierciedlenie ogólnych wyników. Ze względu na charakter rozważań najistotniejsze z punktu
widzenia konstrukcji łańcucha dostaw wydaje się sprzedaż i odległość. I tak w rejonie północnym (do którego zaliczono: Irlandię, Wielką Brytanię, Holandię, Belgię, Luksemburg,
Szwajcarię, Niemcy, Austrię, Danię, Szwecję i Finlandię) dominuje dostawa bezpośrednio
z gospodarstw rolniczych do konsumenta oraz sprzedaż w sklepach firmowych i na rynkach
produktów rolnych (targi). Sprzedaż odbywa się najczęściej na rynki lokalne 51%, na rynki
regionalne 27%, na rynek krajowy trafia 16% produktów, 5% sprzedaje na rynek europejski,
a tylko 1% na rynek globalny. Dominują rozwiązania, w których obecnych jest od 1 do 10
producentów. Biorąc pod uwagę rodzaje produkcji, dominuje ekologiczna – 38%, 22%
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stanowi miieszana, 14% – biodynamicczna, 5% – prrodukcja określona jako „innna”. Także
w tym wyppadku aspektyy socjalne takiich rozwiązań odgrywają naajwiększą rolęę.

Rys. 6. Asppekty krótkiego łańcucha dostaaw w ujęciu ogó
ólnym
Źródło: Santinii, Gomez [2013]
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Krótki łańcuchy dostaw – wybrane przypadki europejskie
Charakterystyka
Wobec załamania się rynku mleka w Val di Non (prowincja Bolzano) spółdzielnia rolników aktywnie zareagowała i stworzyła „Laugenrind”, markę jakości ekologicznej obejmującą przetworzone produkty mięsne, w tym kiełbasy, gulasz i bolońskie ragù. W 2003 r. ośmiu rolników stworzyło program jakości związany
z hodowlą, żywieniem i reprodukcją bydła tradycyjnej rasy „Grigio Alpina”. W następstwie załamania się rynku mleka lokalna spółdzielnia rolników podjęła decyzję
o rozszerzeniu wspomnianego programu jakości na inne etapy łańcucha produkcji, w szczególności przetwarzanie mięsa, oraz o nadaniu nowym produktom charakteru ekologicznego. Aby dostosować się do zmieniających się warunków na rynku mleka, za cel opisywanego projektu obrano stworzenie nowego trwałego źródła dochodów lokalnych rolników
oraz społeczności jako całości poprzez produkowanie lokalnych ekologicznych produktów mięsnych wysokiej jakości. Projekt pomógł rolnikom przejść na ekologiczne metody
produkcji, ustanowić szczegółowe zasady hodowli i uboju zwierząt oraz stworzyć i prowadzić nową lokalną inicjatywę budowania marki z użyciem etykiety „Laugenrind”
(wołowina z Laugen). W 2003 r. projekt startował z 8 producentami, a obecnie rozszerzono go do 30 rolników tworzących spółdzielnię, która w dalszym ciągu prowadzi markę
wysokiej jakości mięsa „Laugenrind” przy zastosowaniu kryteriów jakości związanych z ekologiczną produkcją i przetwarzaniem mięsa i mleka. Rolnicy zwiększyli sprzedaż,
a ceny wzrosły o 30%. Projekt przyczynia się również do ochrony tradycyjnych ras i poprawy dobrostanu zwierząt. Wsparcie LG D Alta Val di Non i jej zaangażowanie
w tworzenie marki jakości pomogły rozwinąć wśród producentów poczucie uczestnictwa i przyczyniły się do zacieśnienia współpracy między rolnikami – oraz między rolnikami
a innymi lokalnymi podmiotami. Stworzenie całego łańcucha produkcji na tym lokalnym obszarze przyczyniło się do zwiększenia dochodów rolników, a zagospodarowanie tych
korzystnych procesów związanych z wartością dodaną wpłynęło na pobudzenie aktywności gospodarczej w szerszym wymiarze w ramach lokalnej społeczności.
Rolnicza spółdzielnia kobiet Agios Antonios skupia się na produkcji tradycyjnego makaronu, choć prowadzi również herbaciarnię, kawiarnię i piekarnię oraz
świadczy usługi gastronomiczne w trakcie wielu imprez. Spółdzielnia kupuje jak najwięcej materiałów bezpośrednio od lokalnych producentów, a resztę produktów
na rynkach zewnętrznych. Jej wyroby nie zawierają dodatków ani konserwantów, a kobiety opracowały również cały asortyment produktów ekologicznych. Rolnicza
spółdzielnia kobiet Kalamoto oferuje ten sam asortyment lokalnych produktów. Obie spółdzielnie kobiet przyczyniły się do rozwoju projektu Rururbal, skupiając się
na dwóch obszarach. Po pierwsze, były w stanie wypracować wartość dodaną produktów lokalnych przez zidentyfikowanie tradycyjnych produktów bez dodatków
i konserwantów oraz tradycyjnych przepisów. Określenie „tradycyjny” jest w Grecji bardzo ważne, gdyż zapewnia lokalnym konsumentom gwarancję pochodzenia
produktów. Członkinie spółdzielni tworzą więź między konsumentami a producentami, gdyż zwykle należą do rolniczych rodzin. Status spółdzielni kobiet pozwala
na wzmocnienie pozycji ekonomiczno-społecznej kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych.
Wielu włoskich rolników uważa, że przechodzą oni proces ewolucji od „producentów surowców rolnych” do „dostawców żywności” i cały czas czują odpowiedzialność za przekazywanie wartości i tradycji związanych z miejscami, w których prowadzą działalność rolniczą. Idea ta została podchwycona przez Włoską Konfederację Rolników Coldiretti w ramach projektu „Ogólnoeuropejski łańcuch rolno-spożywczy firmowany przez włoskich rolników”. Włochy są jednym z najlepiej
znanych w Europie państw turystyki kulinarnej i winiarskiej, a marka „Made in Italy” ma ogromną wartość i stanowi dźwignię konkurencyjności. Posiadając
największą liczbę chronionych nazw pochodzenia (ChNP) i chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) w UE-2717, Włochy są także liderem pod względem
produktów wysokiej jakości. Mają również dwa oznaczenia gwarantowanej tradycyjnej specjalności (GTS), mianowicie „Pizza napoletana” i „Mozzarella”, jak
również 4606 tradycyjnych specjalności zarejestrowanych na poziomie regionalnym. Sukces marki „Made in Italy” wynika z jakości, autentyczności i wypływu na
zdrowie oznaczonych nią produktów, co powoduje, że jeszcze większe znaczenie ma przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z podrabianymi produktami
żywnościowymi i ciągłym zmniejszaniem się odsetka wydatków na żywność przypadającego producentom – z każdego euro wydanego przez włoskich konsumentów jedynie 17 centów trafia do rolnika, 23 centt przejmuje przemysł rolno-spożywczy, a 60 centów sprzedawcy detaliczni. Konfederacja Coldiretti zdecydowała się
stworzyć środki wsparcia na rzecz sprzedaży bezpośredniej i targowisk dla rolników, wykorzystując chęć rolników do odgrywania większej roli w łańcuchu dostaw
żywności oraz biorąc pod uwagę korzyści dla konsumentów, jakie wiążą się z promowaniem lokalnej żywności. Badanie Coldiretti pokazało, że prawie jedna trzecia Włochów regularnie kupuje
produkty ze znakiem pochodzenia, 14% kupuje produkty ekologiczne, a 15% kupuje bezpośrednio od producenta. Pomimo kryzysu gospodarczego konsumenci
w dalszym ciągu zgłaszają zapotrzebowanie na produkty zdrowe, produkty wytwarzane z poszanowaniem kryteriów środowiskowych oraz produkty mające wartość
związaną z tożsamością terytorialną. Roczna sprzedaż bezpośrednia w tym państwie osiągnęła obecnie wartość 3 mld euro. Aby lepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie klientów, do projektu „Coldiretti” wprowadzono innowację – otwarto sklepy „Campagna Amica”, które oferują konsumentom szerszy asortyment produktów
pochodzących z włoskich gospodarstw i spółdzielni z różnych regionów. W ten sposób na przykład sycylijskie pomarańcze będą sprzedawane w sklepie „Campagna
Amica” w centrum Mediolanu. Producent nie będzie osobiście obecny, jak miałoby to miejsce na targowisku, ale zastosowany mechanizm i dochód uzyskany dla
producenta wciąż mają charakter sprzedaży bezpośredniej. W celu zbierania i przewożenia produktów dostarczanych do sklepów „Campagna Amica” założono
Włoskie Stowarzyszenia Rolne (CAI). Od Piemontu, Lombardii, Marche, Toskanii, po Kalabrię i Apulię powstaje nowy łańcuch dostaw żywności. Obejmuje on
dużych sprzedawców detalicznych, supermarkety, sklepy ogólnospożywcze, sprzedaż bezpośrednią w wytwórniach win, gospodarstwa wypasowe oraz obecnie
blisko tysiąc targowisk i sklepów „Campagna Amica” zlokalizowanych w całym kraju. Ostatnio rozważa się otwarcie w ramach projektu sklepów „Campagna
Amica” za granicą.

Źródło: Na podstawie Przeglądu Obszarów Wiejskich UE [2012].

Krajowa marka lokalnej żywności – sklepy „Campagna Amica”, Włochy

Działanie pilotażowe Rururbal – spółdzielnie kobiet,
obszar Salonik, Grecja

Rozwiązanie
Marka lokalnej wołowiny ekologicznej
z regionu – południowy Tyrol

Tabela 5. Przykłady krótkich łańcuchów dostaw w Europie
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Podsumowanie
Krótkie łańcuchy dostaw mogą mieć różną formę. Sprzedaż bezpośrednia przez
osoby fizyczne to najprostsza forma krótkiego łańcucha dostaw, która obejmuje bezpośrednią transakcję między rolnikiem a konsumentem; lokalne systemy żywnościowe i krótkie
łańcuchy dostaw muszą odpowiadać stylowi życia konsumentów, a ramy prawne i ich praktyczne wdrażanie przez władze krajowe powinny uwzględniać potrzeby i ograniczenia małych gospodarstw. Poszczególne rozwiązania muszą być wspierane przez edukację, inwestycje, infrastrukturę i marketing. Szczególnie wspierane powinny być relacje między
konsumentami i producentami, które są korzystne dla wszystkich uczestniczących stron.
Uczestnicy łańcucha dostaw powinni mieć odpowiednią motywację i umiejętności, wiedzę
i pewność działania w ramach podejmowanych innowacyjnych rozwiązań. Tego typu łańcuchy mają coraz większe znaczenie, jednakże istnieje wiele wyzwań i nierozwiązanych
kwestii w zakresie wzmacniania zrównoważonego rozwoju tego sektora i tworzenia
ekologicznych łańcuchów dostaw. Wsparcie zależy od korzyści, jakie interesariusze
mogą osiągnąć i zaoferować społeczności. Lokalne systemy żywnościowe, ich struktura
i budowa zachęca do współpracy między przedsiębiorstwami działającymi w wymiarze
poziomym i pionowym łańcucha dostaw żywności. Taka współpraca pozwala na większe zaufanie, realizowanie bardziej innowacyjnych rozwiązań. Pozwala na osiąganie
korzyści ekonomicznych, gdyż wydatki są wielokrotnie reinwestowane na danym obszarze. Z punktu widzenia zarządzania łańcuchem dostaw zmniejszenie liczby pośredników
zapewnia: lepszą jakość, wynikającą między innymi z wyeliminowania przechowywania
i przepakowywania, magazynowania, niższą finalną cenę produktu oraz wyższy udział
producenta w zysku związanym z wytworzeniem i sprzedażą danego produktu. Jednoznacznie z rozważań wynika, iż należy wspierać tego typu inicjatywy i rozwijać krótkie
łańcuchy dostaw.
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SHORT FOOD SUPPLY CHAIN (SFSC)
– THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH
Summary: Economic, social and environmental changes become spur to the development of short
food supply chains. Market development of green products and increasing demand for local and
regional products to require to be adjusted to the new economic environment.
Considerations have an aim to identify the methodological basis for the construction of short
supply chains, with particular emphasis on chains for organic products. Besides that has been made
characteristics of the global market for organic food and directions of its development, and presents
some practical examples of selected short food supply chains. The analytical part of the work was carried out on the basis of statistical data and literature review. In this paper we used the method of case
studies and statistics in tabular and graphical form.
Keywords: short food supply chain, organic production.

