
 

 

Lokalni czy globalni dostawcy – kto szczególnie potrzebuje naszej 

pomocy? 

Kogo powinniśmy wspierać: lokalnych dostawców i małe firmy czy wielkie koncerny 

spożywcze? – to pytanie otworzyło sekcję specjalną 6. Edycji Kongresu Open Eyes Economy 

Summit. Jednak nie była to dyskusja wyłącznie o problemach lokalnych i globalnych 
dostawców,  ale także o strukturze rynku dystrybucji, bieżącym wzroście cen żywności  
i mentalności konsumentów dóbr.  
 
Jak wygląda rynek dostawców żywności? 
 

„Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego przypomina powietrze – kiedy ono jest, to go nie 

zauważamy, jednak, gdy zaczyna go brakować, to i respiratory nie pomagają” – dr Andrzej 

Hałasiewicz, właściciel firmy RURBAN Wieś-Miasto-Region i Członek Rady Programowej 
OEES, zwraca uwagę na szczególną rolę przemysłu żywnościowego na tle innych sektorów 
rynku.  
 
Dostawcami żywności są zarówno ogromne koncerny spożywcze, jak i pojedynczy rolnicy. 

„Powinno się wspierać jednych i drugich” – mówi Bartosz Urbaniak – szef Bankowości Food & 

Agro BNP Paribas.  
 

„Małe firmy potrzebują pomocy przede wszystkim w dostępie do rynku, natomiast duże  

w wyznaczaniu nowych trendów i nowych standardów w biznesie” – Maciej Łukowski, 

Dyrektor Działu Zakupów Jeronimo Polska, wyjaśnia, że takie projekty jak, np. eliminowanie 
niezdrowych składników z produktów dla dzieci nie są możliwe we współpracy małym 
dostawcą. 
 
Z kolei Nicolas Lambert z  Fairtrade Belgium zwraca uwagę na szkodliwość uproszczeń 

mówiących, że małe firmy są bardziej zrównoważone i ekologiczne: „Slogany na Instagramie 

są łatwe, ale rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana”. Czasem bardziej ekologicznym 

rozwiązaniem jest sprowadzenie towarów z odległej części świata – takiej, gdzie są 

produkowane w sposób zrównoważony.  
 
Zdaniem Lamberta nie powinno się w ogóle tworzyć opozycji między lokalnymi i globalnymi 
dostawcami, ale zająć realnymi problemami, czyli nierównością sił na tym rynku. 
 



 

Kto faktycznie zarabia? 
 

Istotnym problemem jest to, jak dzielone są dochody ze sprzedaży – kto zarabia: rolnik czy 

wielki koncern. Prywatni dostawcy tracą sporą część dochodu ze względu na wielość 
podmiotów w kanale dystrybucji. 
 
Bartosz Urbaniak zaznacza, że przy rozdzielaniu dochodów należy brać pod uwagę poziom 
ryzyka ponoszonego przez poszczególne podmioty. Ten kto bierze na siebie największe ryzyko, 
powinien czerpać największy zysk. 
 
W rzeczywistości dostawca nie ma gwarancji stałego dochodu, nawet jeśli jego ryzyko jest 
duże.  To ile zarobi zależne jest od stawek na rynku pozostałych usług, np. dystrybucji, ale też 
od specyfiki danego produktu czy sezonu. Jeśli pewien procent dochodu zostaje w sklepie, 
pozostała część rozdzielana jest między wszystkie organy pośredniczące transakcji oraz 
samego dostawcę.  
 
Pojawiają się projekty skrócenia łańcuchów dostaw, czyli eliminacji pośredników po to, aby 
jak największy procent od sprzedaży został u producenta. Można jednak skrócić tylko te 
łańcuchy, które są względnie lokalne, np. na terenie Unii Europejskiej. Aby taki łańcuch 
sprawnie funkcjonował, niezbędne jest stworzenie całej jego infrastruktury. Tym zajmuje się 
Unia Europejska, wspierając organizacje rolnicze i zachęcając je do zrzeszania się w celu 

stworzenia stabilnych struktur. Nie jest to jednak sprawa prosta. „W tej kwestii należy 

poszukiwać innych opcji, rozmawiać z producentami i dostawcami” – mówi Lambert.  

 
Wszystko w rękach konsumenta? 
 
Anna Kurantowska, Country Manager firmy TooGoodTooGo, zauważa, że zmienia się 

świadomość społeczna w zakresie konsumpcji: „Sklepy przyzwyczaiły ludzi do tego, że owoce  

i warzywa muszą być idealne. Konsumenci sięgali zawsze po najładniejsze produkty, nie 

myśląc o tym, co się dzieje z tymi niesprzedanymi. (…) Ta świadomość sieci się zmienia. Nie 

trzeba już tłumaczyć, że marnowanie jedzenia jest złe dla naszych portfeli i dla środowiska. 

Widzimy zainteresowanie tymi brzydkimi warzywami również po stronie konsumentów”.  

 
Wciąż jednak istotnym kryterium wyboru produktów w sklepach jest ich cena. Sięgając po 
produkt, przeciętny konsument nie myśli raczej o tym, kto stoi za jego przygotowaniem ani 

czy dostał należyte wynagrodzenie. Zawraca na to uwagę Lambert: „Mam nadzieję, że ludzie 

zdadzą sobie sprawę tego, że żywność nie pojawia się na sklepowych półkach w magiczny 

sposób”. 

 



 

 

Obecnie obserwujemy wzrost cen żywności. „Myślę, że ceny będą jeszcze wyższe. Możemy 

się spodziewać nawet 70-procentowego wzrostu cen w stosunku do tego indeksu, który jest 

teraz” – prognozuje Urbaniak.  

 

„Te ceny są zbyt niskie” – mówi Lambert – „Należy przeorganizować myślenie konsumentów  

o cenie jako o jedynym czynniku wyboru produktów”. 

 
Wyższe ceny mogą wpłynąć pozytywnie na nawyki konsumentów. Jeśli żywność będzie 

droższa, ludzie będą bardziej racjonalnie planować zakupy – mniej żywności będzie się 

marnować, zmaleje spożycie mięsa.  
 

W podwyżkach cen Bartosz Urbaniak widzi też szansę dla lokalnych producentów: „Wyższe 

ceny spowodują, że na rynku wytworzy się więcej miejsca na stworzenie takich nisz, żeby 
lokalni producenci mogli się pojawić ze swoim bardziej skomplikowanym produktem, którego 

cena nie będzie wtedy ostawać od cen pozostałych towarów”.  
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