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WSTĘP 

 
 

 Wieloletnie studia literaturowe i porównawcze dotyczące funkcjonowania 
agrobiznesu zarówno w Polsce jak i na świecie zainspirowały podjęcie i zgłę-
bienie tematu „Rozwój przemysłu rolno – spożywczego w sektorze agrobiznesu 
i jego determinanty”. Gruntowne przekształcenia i modernizacja przedsiębiorstw 
branży rolno – spożywczej nastąpiły na przełomie lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych ubiegłego stulecia. Był to okres, w którym po zmianach ustro-
jowych dokonywała się transformacja polskiej gospodarki, a jednostki gospo-
darcze przygotowywały się do funkcjonowania na rynku państw członkowskich 
Unii Europejskiej. W jej trakcie J. Siekierski postawił tezę, że głównym zada-
niem zmian funkcjonalnych w kompleksie żywnościowym jest przygotowanie            
i wdrożenie rozwiązań systemowych, które pozwolą w sposób skuteczny i sta-
bilny realizować przyjęte cele, a doniosła rola przypadnie prawidłowym rozwią-
zaniom prawno – instytucjonalnym1. S. Urban uważa, że rynek rolniczy i żyw-
nościowy w Polsce charakteryzuje się dużą niepewnością, wynikającą ze zmien-
ności warunków atmosferycznych, plonów i zbiorów roślin uprawnych oraz re-
akcji konsumentów i producentów rolnych na układ elementów rynku. Za istot-
ne dla rozwoju rolnictwa należy uznać rozmiary konsumpcji produktów żywno-
ściowych, na którą wpływają dochody konsumentów2. Doświadczenia i prakty-
ka zdobyte w okresie transformacji mogą uzasadnić tezę, że poziom funkcjono-
wania przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego jest zależny od stanu 
rozwoju agrobiznesu. Czynnikami szczególnie istotnymi w rozwoju są sprawne       
i elastyczne funkcjonowanie mechanizmu rynkowego oraz jego zdolność do 
szybkiego reagowania na wszelkie zmiany sytuacji rynkowej, która zależy od 
stopnia samodzielności uczestników rynku3. Współpraca, konkurencja oraz ko-
nieczność skonfrontowania i weryfikacji funkcjonowania w grupie przedsię-
biorstw na arenie międzynarodowej4 może być stymulatorem dla ich rozwoju, 
                                                 
1 J. Siekierski, Procesy transformacji systemowej w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce, ZP-H „Styrex” s.c. 
Kraków 1996, s.25. 
2 S. Urban, Spożycie żywności i samozaopatrzenie w żywność wśród ludności rolniczej. Roczniki Naukowe SERiA, T.V. z.3, 
Warszawa – Poznań – Koszalin 2003, s.196-202. 
3 S. Urban, K. Szlachta, Ekonomika i organizacja handlu żywnością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 27. 
4 K. Firlej, Przygotowywanie konkurencyjności jednostek organizacyjnych funkcjonujących w polskim agrobiznesie do wa-
runków Unii Europejskiej, [w:] Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie, T.1, Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, Nr 983, s.188-189. 
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poszerzenia produkcji i zdobywania nowych rynków zbytu. Objęcie polskiego 
rolnictwa mechanizmami WPR stworzyło potencjalne możliwości poprawy sy-
tuacji dochodowej rolnictwa5, a poprawa poziomu życia i dochodów rolników 
po akcesji Polski do Unii Europejskiej stała się niepodważalnym faktem6. 

Konstrukcja rozprawy została określona na podstawie wyznaczonego celu 
oraz przedmiotu analizy merytorycznej. Analiza ma charakter teoretyczno – em-
piryczny, a weryfikacja hipotez badawczych została przeprowadzona z wyko-
rzystaniem narzędzi statystycznych i ekonometrycznych. Praca autora stanowi 
krytyczny wkład w dział nauki ekonomii poświęcony problematyce funkcjono-
wania przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego w sektorze agrobiznesu. 
M. Wigier i R. Urban uważają, że sektor rolno – spożywczy stanowi jeden                    
z największych działów polskiej gospodarki, jak również największy dział 
przemysłu7. Zapewnia on również bezpieczeństwo żywnościowe, które wyraża 
dążenie międzynarodowej społeczności do usunięcia rażących regionalnych 
różnic w zaspakajaniu głodu. H.E. Walters uważa, że w szerszym ujęciu spro-
wadza się ono do zapasów żywności, a w węższym to zrównoważona produkcja, 
pomoc żywnościowa, zapasy, programy wyżywieniowe, marketing, dystrybucja, 
dopłaty do produkcji, handel żywnością oraz systemy dystrybucji dotyczące 
produkcji i konsumpcji8. 

Prezentowane opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwsze trzy 
wprowadzające rozdziały, to teoretyczno – metodyczne przedstawienie teorii 
agrobiznesu i jego roli w rozwoju współczesnej gospodarki. Na wstępie wyod-
rębniono agrobiznes jako działu nauk ekonomicznych, jego genezę i stan aktu-
alny. W teorii ekonomii samo pojęcie agrobiznesu zostało wprowadzone w cza-
sie, gdy malało tempo popytu na produkty rolnicze, wzrastały ich nadwyżki, 
produkcja rolnicza stawała się nieopłacalna, a technologia oraz zakres aktywno-
ści gospodarczej wywoływały potrzebę starannego przemyślenia podstawowych 
struktur rynkowych i organizacyjnych jego działów. Agrobiznes został zdefi-
niowany jako system obejmujący pozyskanie surowców pierwotnych aż do wy-
tworzenia finalnych produktów żywnościowych, który swoim zasięgiem obej-
muje: przemysł wytwarzający środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spo-
żywczego, rolnictwo - pojmowane jako wytwórczość surowców żywnościowych 

                                                 
5 J.S. Zegar, Dochody rolników po akcesji do UE. Analiza produkcyjno – ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żyw-
nościowej. IERiGŻ, Warszawa 2004, s. 58. 
6 J.S. Zegar, Integracja europejska a dochody rolników, dylematy wyboru. Problemy Rolnictwa Światowego, t. XIII, SGGW. 
Warszawa 2005, s. 194. 
7 M. Wigier, R. Urban., Makroekonomiczne otoczenie przemysłu spożywczego, [w:] Przemiany przemysłu spożywczego w 
latach 1988-2003, Studia i Monografie, IERiGŻ, Warszawa 2004, s.11. 
8 H.E. Walters,  International Food Security: The Isseues and the Alternatives. [w:] International Food Policy Issues. 
Aproceding, Agricultural Economic Raport, nr 143 USDA, Washington, 1987,  s.35. 
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i gotowej żywności, skup surowców rolnych, ich przechowywanie i transport, 
rybołówstwo i leśnictwo, przemysł spożywczy, hurtowy i detaliczny handel 
żywnością oraz usługi związane z funkcjonowaniem tych wszystkich dziedzin. 
W polskim agrobiznesie funkcjonuje nie tylko przemysł rolny, lecz również sze-
roka gama przemysłów, które obsługują rolnictwo. Należą do nich między in-
nymi przemysł paszowy, nawozowy, maszynowy, wytwarzający środki che-
miczne ochrony roślin, sektor spółdzielczy, przemysły obsługujące rolnictwo, 
handel produktami rolnymi, wszystkie przemysły przetwarzające produkty po-
chodzenia rolniczego, przemysł spożywczy oraz handel środkami żywności. 
Syntetycznie ujmując, agrobiznes to całokształt działań wykonywanych przez 
przedsiębiorstwa działające na rynku rolnym lub posiadające z nim związek               
i funkcjonujące w celu wytworzenia produktów pochodzenia rolniczego, ich 
przekształcenia oraz sprzedania.  

W literaturze światowej do najważniejszych kategorii ekonomicznych za-
liczane są konkurencja, konkurencyjność, pozycja konkurencyjna i międzynaro-
dowa zdolność konkurencyjna przedsiębiorstw. Konkurencyjność sektora rolne-
go i gospodarstw rolnych determinowana jest uwarunkowaniami zewnętrznymi, 
a zwłaszcza polityką makroekonomiczną9. S. Urban uważa, że przy ocenie kon-
kurencyjności polskiego agrobiznesu należy zwrócić uwagę na jakość wyrobów 
i ich dostosowanie do standardów  obowiązujących na rynkach zewnętrznych10. 
Polscy producenci muszą samodzielnie oceniać własną pozycję na konkurencyj-
nym wspólnym rynku i w pełni wykorzystywać szanse związane z pojawiają-
cymi się możliwościami11. Dzięki konkurencyjności przedsiębiorstwa podnoszą 
zdolność do stwarzania i podtrzymywania możliwości osiągania wyższej warto-
ści dodanej, co prowadzi do osiągania przez społeczeństwo większego dobroby-
tu. M. Porter rozpatrywał metody analizy konkurencyjnej pozycji firm stosowa-
ne w wielu dziedzinach wytwórczości, z których najważniejszymi są koncepcja 
pięciu sił (1980), analiza łańcucha wartości (1985), czy tzw. diamentowa struk-
tura konkurencji (1990)12. Konkurencyjność firm wpływa na powstawanie 
przewag konkurencyjnych13, a OECD określa taką konkurencyjność jako struk-

                                                 
9 M. Shiff, A. Valdes, Agriculture and the Macroeconomy, Handbook of Agricultural Economics, ed. B. Gardner, G. Rausser, 
Elsevier Science 1998, s. 7-14. 
10 S. Urban, Stan przemysłu spożywczego w Polsce i jego funkcje w okresie przemian. Roczniki Naukowe SERiA, t.II, z.1. 
Warszawa – Poznań – Zamość 2000, s. 55. 
11 B. Klepacki, Procesy przystosowawcze w gospodarstwach rolniczych związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej 
[w:] Zarządzanie gospodarstwem rolnym lub małym i średnim przedsiębiorstwem na obszarach wiejskich. INGN, Puławy 
2003, s. 197-219. 
12 M.E. Porter, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 23-45; M. Adamowicz, Kon-
kurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, [w:] Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1999, nr 
2-3, s. 7. 
13 K. Esser., W. Hillebrand.,  D. Massner, J. Mayer-Stamer., Systemic Competitiveness. New Governance Patterns for Indus-
trial Development, GDI Series, Frank Cass, London 1996, s. 2. 
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turalną14. Na działalność przedsiębiorstw sektora agrobiznesu mają wpływ roz-
wiązania instytucjonalne, które bezpośrednio oddziałują na ich konkurencyj-
ność. Pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw wyznacza potencjał gospodarczy 
kraju, czyli położenie geopolityczne, zasoby siły roboczej, zasoby kapitałowe             
i technologiczne. Stymulantami wzrostu konkurencyjności są efekty handlowe, 
efekty wspólnego rynku (wzrost konkurencyjności cenowej, dopływ nowych 
technologii, wzrost wydajności), przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych oraz siły roboczej, swoboda przepływu osób oraz kapitału.  

Dla zobrazowania stanu atrakcyjności sektora i jego działów wykonano 
analizę aktualnego stanu rolnictwa, rybołówstwa, leśnictwa, przemysłu spożyw-
czego, przemysłu środków produkcji, usług materialnych oraz obrotu towaro-
wego. Nakreślono podstawowe cele przedsiębiorstw w każdym dziale, stan ich 
zasobów oraz sporządzono ocenę otoczenia rynkowego z punktu widzenia ofe-
rowanych możliwości i potencjalnych zagrożeń. Przeprowadzona analiza umoż-
liwiła wyznaczenie miejsca polskich przedsiębiorstw agrobiznesu w Unii Euro-
pejskiej i świecie oraz zaprezentowanie roli przemysłu rolno – spożywczego              
w łańcuchu żywnościowym.  

Szczególnie istotne znaczenie dla zbadania głównej hipotezy badawczej 
niniejszej pracy miało określenie czynników zewnętrznych, wewnętrznych i sys-
temowych warunkujących stan, efektywność ekonomiczną oraz rozwój przed-
siębiorstw przemysłu rolno – spożywczego w sektorze agrobiznesu. Temu za-
gadnieniu poświęcono trzeci rozdział, w którym merytorycznie wyeksponowano 
wpływ uwarunkowań makroekonomicznych i instytucjonalnych. Stwierdzono, 
że dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju agrobiznesu niezwykle znaczą-
cym jest przemysł rolno - spożywczy jako podstawowy odbiorca surowców rol-
niczych. Już w 1992 roku raport opracowany przez Komisję Wspólnoty Euro-
pejskiej wskazał na ciągły proces  przekształceń przemysłu spożywczego, trady-
cyjnie postrzeganego jako sektor niskiej technologii, w przemysł coraz bardziej 
zaawansowany technologicznie15, w którym spotykamy się w nim z silną konku-
rencją implikującą  strukturalne modyfikacje towarów.  

W gospodarce często występują zmiany w handlu artykułami żywnościo-
wymi, a rolnicy i producenci muszą uwzględniać zmienne warunki rynku. Z te-
go względu przedsiębiorstwa przetwórcze i handlowe permanentnie dążą do za-
jęcia korzystnej pozycji na rynku rolnym, przez co zmuszone są do stosowania 
działań o charakterze innowacyjnym i inwestycyjnym. Prawidłowe ich funkcjo-
nowanie uwarunkowane jest także wielkością i przyjętą formą organizacyjno – 

                                                 
14  Technology and the Economy: The Key Relationships , OECD, Paris 1992, s. 243. 
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prawną, stanowi o jego ogólnym obrazie i jest odzwierciedleniem wcześniej 
przyjętej przez nie strategii. W pracy ukazano znaczącą rolę otoczenia agrobiz-
nesu, którego czynniki warunkują jego funkcjonowanie. Są to czynniki o cha-
rakterze ekonomicznym, politycznym, społecznym i technologicznym. L. Ko-
walczyk uważa, że celem funkcjonowania jednostek gospodarczych jest między 
innymi ich przetrwanie, które jest sumą wpływu interesów grup wewnątrz 
przedsiębiorstwa16. Według Stahla i Lotza przetrwanie to rozwój w konkuren-
cyjnym otoczeniu lub przy braku konkurencji zachowywanie status quo17.                 
W skład otoczenia wchodzą wszystkie instytucje infrastruktury ekonomicznej, 
społecznej i politycznej, istniejące niezależnie od przedsiębiorstw agrobiznesu             
i bezpośrednio na nie oddziałujące. Równie ważnymi dla funkcjonowania sekto-
ra są takie elementy jak rynek produktów żywnościowych i środków produkcji, 
instytucje społeczne i środowiskowe. Pozytywne znaczenie mogą mieć zinstytu-
cjonalizowane formy działań zbiorowych np. w postaci ruchu spółdzielczego 
(banki spółdzielcze, spółdzielnie rolnicze) oraz grup marketingowych i produ-
cenckich18, mające przynieść szybsze osiągnięcie prognozowanych pozytyw-
nych przemian polskiej wsi19. Koniecznym staje się zatem zalecane ekspery-
mentowanie celem budowy właściwych instytucji, które powinny przynieść dłu-
gookresowe korzyści20, a niezwykle ważna staje się polityka państwa wyznacza-
jąca kierunki i strategię funkcjonowania firm.  

W polskim agrobiznesie funkcjonują szeroko zróżnicowane pod wzglę-
dem własnościowym jednostki i instytucje. W wytwarzaniu żywności uczestni-
czy sektor prywatny, państwowy i spółdzielczy. Jednostki gospodarcze możemy 
podzielić na dwa typy: pierwszy z nich tworzą jednostki organizacyjne bezpo-
średnio produkujące żywność, a drugi jednostki obsługujące proces produkcji 
gospodarstw i przedsiębiorstw. Można też wyodrębnić jednostki organizacyjne, 
które wyłącznie są producentami żywności, jak i prowadzące działalność usłu-
gową na rzecz rolnictwa. W strukturze polskiego agrobiznesu występują rodzin-
ne gospodarstwa, jednostki prywatne poza rolnictwem, przedsiębiorstwa po-
wstałe po wielkoobszarowych  gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwa part-
nerskie, spółdzielnie i spółki akcyjne (korporacje). Istnieje duża liczba przedsię-
biorstw, których poziom funkcjonowania jest niezadowalający. Z tego względu 

                                                                                                                                                         
15 Commission of the European Communities, Dable Report 1. Synospis of European enterprises, Brussels 1992. 
16 L. Kowalczyk, Biznesplan, czyli jak poznać kredytobiorcę, Twigger, Warszawa 1998, s.  42. 
17 G. Stahl, C. Lotz, Why Value at Risk Holds its Own, „Euromoney” 2005 nr 36/340, s. 96-99. 
18 J. Wilkin, Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji wsi w Polsce, Postępy  Nauk Rolniczych 2001, nr 4, s. 129-137. 
19 J. Wilkin [red.], Lepszy świat – polska wieś za 25 lat [w:] Polska wieś 2025, wizja rozwoju, Fundusz współpracy, Warsza-
wa 2005, s. 75-79. 
20 In Search of Prosperity. Analytic Narratives on Economic Growth, D. Rodrik (ed.), Princeton University Press, Princeton 
2003, s. 11-12. 
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poszukuje się nowych metod usprawniania procesów zarządzania, produkcyj-
nych oraz podejmowania decyzji strategicznych. Usprawnienia powinny doty-
czyć modyfikacji struktur organizacyjnych, pojawienia się nowych form wła-
sności, poprawy czynników i kierunków produkcji oraz wskazania możliwości 
uzyskiwania korzystnych efektów produkcyjno-ekonomicznych. Nabywcy żyw-
ności oczekują produktów bezpiecznych, o określonej jakości i z właściwego 
miejsca pochodzenia, co gwarantują europejskie i międzynarodowe standardy 
oraz znaki jakości21. Na terenach wiejskich musi również następować zwiększe-
nie oszczędności zasobów środowiskowych i poprawa efektywności procesów 
produkcyjnych przez co osiągnięte zostaną prognozowane przemiany społeczno 
– ekonomiczne w obrębie podstawowego ogniwa agrobiznesu22. Należy mocno 
zaznaczyć, że agrobiznes rozwija się nie tyko na wsi, ale większość jego przed-
siębiorstw jest zlokalizowana w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie łatwiej 
jest rozwiązywać potrzeby logistyczne i transportowe. W takim otoczeniu moż-
liwe jest stosowanie zaproponowanej przez Portera koncepcji gron23 i klastrów, 
jako kluczy do generowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstw24. 

W niniejszej rozprawie poruszono problem wpływu globalizacji na agro-
biznes w gospodarce krajów europejskich i na świecie. Obecnie spotykamy się   
z rozwojem światowej gospodarki rolniczo – żywnościowej, szczególnie                     
w trzech wysoko rozwiniętych regionach świata (Ameryka Północna, Europa 
Zachodnia, Japonia). Doświadczenia wysokorozwiniętych państw mogą służyć 
jako wzorce przeprowadzenia przemian i celowego rozwoju sektora agrobizne-
su. Takie podejście pozwala na uniknięcie popełnienia błędów w kształtowaniu 
zasad i strategii rozwojowych. W tym rozdziale wyeksponowano też rolę kapita-
łu ludzkiego, jako niezbędnego czynnika zapewniającego rozwój przedsię-
biorstw. Jak zauważył De Vit i Mayer „zasoby materialne trzeba kupić, a zasoby 
niematerialne trzeba rozwinąć”25. Ponadto zauważono, że o miejscu i roli przed-
siębiorstw w polskiej gospodarce świadczy także notowanie ich akcji na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co jest postrzegane jako czynnik 
wzrostu ich konkurencyjności, jak również zdobywanie wiarygodności i presti-
żu.  
                                                 
21 European Commission, From Farm to Fork Safe Food for Europe”s Consumers, Direktorate-General for Press and Com-
munication, Manuscript 2004, s. 21. 
22 J. Wilkin, Lepszy Świat – polska wieś za 25 lat [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, [red.], Przedsiębiorczość i 
innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 
1030, AE, Wrocław 2004, s. 41-44;  
23 M.E. Porter, Competitive Advantage of Nations, The Free Press, Naw York 1990, s. 7-17. 
24 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2000, s. 248-340. 
25 B. De Vit, R. Mayer, Strategy Synthesis. Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Adventage, International 
Thomson Business Press 1999,  s. 198-199. 
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Następne trzy rozdziały to empiryczno – statystyczne przedstawienie 
efektywności i konkurencyjności firm sektora agrobiznesu i przemysłu rolno - 
spożywczego w Polsce w okresie przedakcesyjnym. Przewagę konkurencyjną 
przedsiębiorstwa tworzą często zasoby o charakterze niematerialnym: reputacja, 
marka, lojalność klientów i pracowników, system organizacji, kompetencje                  
i umiejętności, kultura organizacyjna, umiejętność kooperacji i współpracy oraz 
informacje26. Przewaga konkurencyjna jest rozumiana jako konfiguracja skład-
ników potencjału konkurencyjności, dająca przedsiębiorstwu możliwość gene-
rowania bardziej skutecznych, w porównaniu z innymi firmami instrumentów 
konkurowania, którymi są posiadane przez przedsiębiorstwo wyróżniające się 
zasoby, umiejętności i doświadczenia27. Obecnie w przedsiębiorstwach branży 
żywnościowej w budowaniu przewagi konkurencyjnej przechodzi się z obszaru 
tradycyjnego, ekstensywnego, gdzie proste przewagi wynikają głównie z niskich 
kosztów produkcji, do intensywnego, opierającego przewagę na nowoczesnych 
technologiach i technikach28.  Zawarto tu opis ewolucji i profilu przedsiębiorstw 
oraz diagnozę ekonomiczną stanu ich efektywności. Część empiryczna jest uzu-
pełnieniem nurtu teoretycznego i obejmuje badanie przedsiębiorstw spożyw-
czych w ujęciu krajowym pod względem efektywności, ale także dotyczy oceny 
kluczowych czynników warunkujących ich funkcjonowanie w województwie 
małopolskim. Badanie efektywności zostało przeprowadzone na podstawie da-
nych rachunkowych wszystkich firm zajmujących się agrobiznesem w Polsce              
i przedkładających sprawozdania finansowe. Przeprowadzono diagnozę przed-
siębiorstw wszystkich działów sektora agrobiznesu i branż przemysłu rolno - 
spożywczego. W każdym dziale sektora agrobiznesu i w każdej z branż przemy-
słu rolno - spożywczego wyodrębniono grupę przedsiębiorstw  najlepszych, 
średnich i najsłabszych w latach 1998-2002. Okres przeprowadzonych badań 
został wybrany jako końcowa faza przekształceń transformacyjnych przystoso-
wujących polską gospodarkę do warunków funkcjonowania w grupie państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Powstałe w wyniku podziału jakościowego 
grupy przedsiębiorstw zostały naniesione na mapę Polski w ujęciu regionalnym. 
R. Griffin uważa, że dotrzymywanie kroku w dziedzinie jakości, coraz częściej 
staje się wyznacznikiem działalności przedsiębiorstw29. Usytuowanie ich w ten 
sposób dało przestrzenny obraz jakości funkcjonowania z jednej strony przed-

                                                 
26 M. Adamowicz, Strategia konkurencji jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] D. Nie-
zgoda, Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, KEiOA AR, Lublin 2003, s. 221. 
27 M. Haffer, Instrumenty konkurowania, [w:] M.J. Stankiewicz, Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, 
Toruń 1999, s. 50. 
28 E. Skawińska, Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, PWN Warszawa-Poznań 2002, s. 10-24. 
29 Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa 2001, s. 616. 
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siębiorstw sektora agrobiznesu, a z drugiej przemysłu rolno – spożywczego. 
Przeprowadzone badania wyznaczyły ogólny poziom funkcjonowania wszyst-
kich członów agrobiznesu warunkujących jego niezawodność i sprawność. Do-
tyczyło to wszystkich firm należących do rolnictwa, producentów środków pro-
dukcji i handlowców. Oprócz badań diagnostycznych oceniono i scharaktery-
zowano stan i poziom funkcjonowania wszystkich działów sektora agrobiznesu  
i branż przemysłu spożywczego pod względem jakościowym. Badania diagno-
styczne zostały wykonane na podstawie analizy bilansów sprawozdań finanso-
wych podmiotów gospodarczych polskiego sektora agrobiznesu i przemysłu rol-
no - spożywczego, a scenariusz rozwoju zestawiono na podstawie roczników 
statystycznych GUS i studiów literatury przedmiotu.  

W rozprawie przedstawiono wyniki badań własnych, które opracowano na 
podstawie kwestionariusza ankiety dotyczącego wpływu uwarunkowań rynko-
wych na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w przemyśle rolno – spożyw-
czym. Badania empiryczne związane z realizacją ankiety oraz badania o charak-
terze bezpośrednim przeprowadzano z osobami pełniącymi najważniejsze funk-
cje w firmach przemysłu rolno spożywczego na terenie województwa małopol-
skiego. Badania dotyczyły firm funkcjonujących w branżach: owocowo – wa-
rzywnej, mięsnej, mleczarskiej, zbożowo – młynarskiej oraz cukierniczej. Do 
przeprowadzenia badań empirycznych wybrano branże, których poziom funk-
cjonowania zależny jest w największym stopniu od stopnia rozwoju agrobizne-
su. Przy badaniu wpływu poszczególnych czynników i determinant warunkują-
cych rozwój przedsiębiorstw wyeliminowano ankiety niekompletne i zawierają-
ce sprzeczne informacje. Dokonano  szczegółowej kwantyfikacji i doboru 
zmiennych  oraz prezentacji metod umożliwiających wyznaczenie hierarchii 
zmiennych (czynników) decydujących o rozwoju przedsiębiorstw przemysłu 
rolno - spożywczego. Ponadto na podstawie zebranego materiału empirycznego 
starano się wzbogacić analizę o inne znaczące aspekty funkcjonowania przed-
siębiorstw wpływające na ich stan, co wskazało możliwości względem ich roz-
woju w województwie małopolskim. Na podstawie przeprowadzonych wywia-
dów podjęto próbę analizy i oceny najważniejszych problemów dotyczących 
funkcjonowania firm, w wyniku czego stworzono hierarchizację uwarunkowań 
kluczowych czynników wewnętrznych i zewnętrznych określających stan, efek-
tywność ekonomiczną i rozwój przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Podję-
to próbę oceny ich roli w rozwoju badanych przedsiębiorstw i skonfrontowano     
z wynikami badań wykonanych przez wielu ekonomistów zajmujących się tą 
problematyką. Jako kwestię priorytetową przyjęto konieczność współuczestnic-
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twa samorządów i  przedsiębiorców w tworzeniu globalnej strategii rozwoju 
przemysłu rolno – spożywczego.  Szerokie współuczestnictwo samych zaintere-
sowanych w tworzeniu strategii przyczynia się z pewnością do jej zaakceptowa-
nia przez władze samorządowe, ośrodki władzy i zapewnia praktyczną realiza-
cję. Stwierdzono, że jedną z najważniejszych determinant określającą zdolność 
konkurencyjną wewnętrzną i międzynarodową przedsiębiorstw przemysłu rolno 
– spożywczego są rozwiązania instytucjonalne, a ingerencja państwa w funkcjo-
nowanie agrobiznesu przez instrumenty polityki społecznej i gospodarczej 
sprzyja generowaniu ich rozwoju. Nie bez znaczenia jest kwestia stworzenia op-
tymalnych warunków w celu identyfikacji i wykorzystania pojawiających się 
szans w przyszłości. Praktycy i teoretycy zarządzania (m. inn. P.F. Drucker,                
I. Ansoff, M.E. Porter, E. Penrose) konstatują, iż integracja i współpraca (za-
równo na poziomie pojedynczej firmy, wielu firm, jak i krajów) może być wła-
ściwym panaceum30. Przedsiębiorcy jednoznacznie w swych wypowiedziach 
podkreślali, że integracja Polski z Unią Europejską zachęciła do restrukturyzacji 
firm. Obecnie jednak różnie postrzegają rzeczywistość gospodarczą, ale jedno-
znacznie opowiadają się za aktualnym stanem polskiej gospodarki rynkowej, 
który traktują jako transparentny i równy dla wszystkich jednostek na rynku. 
Zgadzają się również z poglądami Dewbre i Mishra, że dla rozwoju przedsię-
biorstw szczególne znaczenie mają interakcje między poziomem makro i mezo, 
gdyż wpływają na ich sytuację dochodową31. 

Przeprowadzenie diagnozy funkcjonowania przedsiębiorstw sektora agro-
biznesu i przemysłu rolno – spożywczego umożliwiło w rozdziale szóstym                   
i siódmym podjęcie próby wyznaczenia kierunków ich rozwoju w Polsce. Spo-
rządzono możliwe strategie rozwoju dla przedsiębiorstw w aspekcie hipotetycz-
nego scenariusza rozwoju sektora oraz jego otoczenia. Przedstawiono propono-
wane strategiczne kierunki oraz program rozwoju dla całej branży. W konkluzji 
stwierdzono, że strategie rozwoju przemysłu rolno – spożywczego w sektorze 
agrobiznesu powinny być oparte na analizie scenariuszy rozwoju poszczegól-
nych branż wraz z jego otoczeniem rynkowym. Proponowane strategie zostały 
opracowane na podstawie wyników prac diagnostycznych. Są one wstępnym 
studium określającym długofalowe kierunki rozwoju i restrukturyzacji przemy-
słu rolno - spożywczego w przekroju głównych funkcji oraz problemów spo-
łecznych i gospodarczych. Na podstawie praktycznych doświadczeń można 

                                                 
30 Bembenek B., Konkurencja w warunkach turbulentnego otoczenia, [w] Urban S. [red.] Agrobiznes 2006, Konkurencja w 
agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa, t.1. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, 
s. 73. 
31 J. Dewbre, Mishra A., Farm Houshold Incomes and US Government Program Payments, A paper prepared for presentation 
at the Annual Meeting of the AAEA, Long Beach, California, July 28-31, 2002, s. 3. 
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wnioskować, że samo opracowanie strategii, czy nawet kierunków działania nie 
zapewni ich szybkiej i właściwej realizacji. Szeroka partycypacja zainteresowa-
nych osób w ich tworzeniu pomaga w akceptacji generalnych założeń oraz 
umożliwia wdrażanie przez regionalnych liderów władz samorządowych. Nie-
wątpliwy wpływ na aktualny kształt przyjętych strategii oraz ich przyszłe kreo-
wanie będzie miała strategia zrównoważonego rozwoju i przyjęty 6 września 
2005r. przez Radę Ministrów Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 zmo-
dyfikowany w Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015. Szerzej na ten temat traktu-
je rozdział szósty, który przedstawia programowanie rozwoju przedsiębiorstw 
przemysłu rolno – spożywczego w sektorze agrobiznesu. Opisuje strategie roz-
woju tychże przedsiębiorstw oraz określa ich cele strategiczne. W rozdziale na-
kreślono też możliwości adaptacji stosowania międzynarodowych strategii roz-
woju przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. Dokonano tu próby oce-
ny wzajemnych związków zachodzących między rozwojem przedsiębiorstw 
przemysłu rolno – spożywczego, a realizacją Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 
2015. Jednym ze sposobów stymulowania restrukturyzacji przedsiębiorstw są 
systemy dofinansowania tego procesu pozwalające zmienić niekorzystną                      
z punktu widzenia inwestora relację kosztów i korzyści. Możliwość ta powstała 
w momencie pozyskiwania środków finansowych przez polskie przedsiębior-
stwa z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na ich roz-
wój.  

W rozdziale siódmym opisano aspekty strategiczne rozwoju przedsię-
biorstw przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu. Nakreślono 
możliwości wykorzystania metod scenariuszowych w badaniu rozwoju polskie-
go agrobiznesu oraz opracowano scenariusz wpływu makrootoczenia na rozwój 
przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. Dokonano również analizy 
endogenicznych determinant rozwoju i relatywnych korzyści w agrobiznesie 
oraz syntetycznego ujęcia wyników diagnozy rozwoju przedsiębiorstw przemy-
słu rolno – spożywczego. Podkreślono rolę krajowych instytucji we  wdrażaniu 
strategii, w aspekcie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 
Przedstawienie kierunków rozwoju przemysłu rolno – spożywczego w sektorze 
agrobiznesu nie stanowi panaceum na jego dotychczasowy poziom funkcjono-
wania. Proponowane kierunki rozwoju stanowią bazę do dalszych działań w za-
kresie ciągłych przekształceń transformacyjnych, restrukturyzacyjnych i moder-
nizacyjnych. 

Pracę podsumowują wnioski wynikające z przeprowadzonych badań i do-
konanej analizy merytorycznej. Na podstawie wyników badań empirycznych 
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sporządzono listę działań koniecznych dla utrzymania osiągniętego status quo 
na rynku przez przedsiębiorstwa, które mogą naśladować swoich konkurentów 
lub zmierzać w kierunku osiągnięcia lepszej pozycji. Wśród proponowanych 
przekształceń wyeksponowano konieczność wprowadzenia zmian w zasobach, 
strukturach, systemach, procesach i technologii oraz usprawnienie funkcji kie-
rowniczych. Podniesiono kwestię organizacji pracy według procesów (reengi-
nieering), wykorzystanie szeroko rozumianego benchmarkingu, logistyki, out-
sourcingu, zarządzania wiedzą, wprowadzania nowoczesnych technik i techno-
logii, zdobywania certyfikatów jakości dotyczących produkcji i wyrobu oraz 
wprowadzania zarządzania przez jakość. Ważnym aspektem jest również wize-
runek przedsiębiorstwa, który obrazuje to, co się myśli na jego temat, a zatem 
jest o nim subiektywnym wyobrażeniem32. W świadomości docelowego konsu-
menta niezwykle istotna jest marka33, jakość produktu i opakowania, które two-
rzą tzw. obraz lub image produktu34. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, 
że przedsiębiorstwa korzystające z rozwiązań sprawdzonych w innych krajach                  
i z doradztwa zagranicznych ekspertów nie miały problemów adaptacyjnych              
w polskiej gospodarce rynkowej. Unia Europejska przeznaczyła kolejną pulę 
środków finansowych na restrukturyzację polskich przedsiębiorstw w latach 
2007-2013 i w związku z tym konieczne jest opracowanie dla nich skutecznego 
planu działania. Przedstawione wnioski mogą być przydatne zarządom firm dla 
dalszego i permanentnego zwiększania potencjału produkcyjnego. Mogą z nich 
skorzystać władze i samorządy terenowe w celu niezbędnej weryfikacji prze-
strzennych planów zagospodarowania i formułowania zasad polityki regionalnej 
w województwie małopolskim. Ponadto znaczenie aplikacyjne opracowania 
może być rozszerzone na terytorium całego kraju, ze względu na uniwersalność 
występowania kluczowych czynników w badanych branżach.  

Badania możliwości rozwoju przemysłu rolno – spożywczego w sektorze 
agrobiznesu przeprowadzono przy wykorzystaniu na szeroką skalę danych staty-
stycznych GUS, WUS, EUROSTAT, biuletynów informacyjnych i statystycz-
nych, literatury krajowej i zagranicznej. Dokonano przeglądu uregulowań praw-
nych, rozwiązań instytucjonalnych, możliwych mechanizmów finansowania re-
strukturyzacji przedsiębiorstw. W literaturze przedmiotu można doszukać się 
wielu determinant konkurencyjności i możliwości rozwoju przedsiębiorstw, któ-
re prezentowane są również przez inne liczne modele. Uzupełnieniem studiów 
literaturowych były bezpośrednie spotkania w wybranych podmiotach, wywiady 

                                                 
32 E.M. Cenker, Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, s. 41. 
33 D.A. Aaker, D. Joachimsthaler, Brand Leadership, The Free Press, New York 2000, s. 27. 
34 A. Walden-Kozłowska, Elementy tworzące image produktu w umyśle konsumenta, „Marketing i Rynek” 2003, nr 4, s. 16. 
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z menedżerami i badania ankietowe przeprowadzone w celu zebrania brakują-
cych danych. 
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Rozdział 1 
 

METODYKA BADA Ń DIAGNOSTYCZNYCH PRZE-
MYSŁU ROLNO - SPOŻYWCZEGO                                 

W SEKTORZE AGROBIZNESU 
 

1.1. Cel i zakres badań  
 

Badania przemysłu rolno - spożywczego mają na celu zidentyfikowanie 
funkcjonujących przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w sektorze agrobiz-
nesu, wyznaczenie ich efektywności i konkurencyjności oraz hipotetycznych 
kierunków rozwoju. Stan i możliwości funkcjonowania poszczególnych przed-
siębiorstw ustalane są zwykle przy pomocy analizy ekonomicznej oraz istnieją-
cych uwarunkowań. W przedstawionej rozprawie wykorzystano analizę retro-
spektywną sektora agrobiznesu, która stanowi podstawę projektowania przy-
szłych zachowań konkurencyjnych jego przedsiębiorstw. Przy pomocy takiego 
ujęcia dokonano charakterystyki rozwoju sektora agrobiznesu i przemysłu rolno 
– spożywczego w ujęciu periodycznym, począwszy od 1990 roku.  

Celem metodologicznym pracy (teoretycznym) było kompleksowe zaprezen-
towanie aktualnego stanu funkcjonowania sektora agrobiznesu i przeanalizowa-
nie wpływu kluczowych czynników warunkujących rozwój przedsiębiorstw 
przemysłu rolno – spożywczego. W przeprowadzonych badaniach spróbowano 
potwierdzić tezę A. Wosia, że „...sektor agrobiznesu to dobrze zorganizowany 
kompleks gospodarki żywnościowej, który oznacza powiązanie ze sobą ogniw 
gospodarki narodowej bezpośrednio lub pośrednio uczestniczących w wytwa-
rzaniu i dystrybucji żywności”35. Przemysł rolno – spożywczy stanowi bowiem 
jedno z podstawowych ogniw tego sektora jako działalność gospodarcza polega-
jąca na przetwarzaniu produktów rolnych w wyroby gotowe lub półfabrykaty 
spożywcze i paszowe przy zastosowaniu przemysłowych metod produkcji. 

Głównym celem niniejszej rozprawy była analiza i ocena rozwoju prze-

                                                 
35 A. Woś, Gospodarka źywnościowa. Kompleks gospodarki żywnościowej, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, 
Fundacja Innowacja, WSSE Warszawa 1998, s. 339.  
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mysłu rolno – spożywczego w sektorze agrobiznesu oraz przedstawienie deter-
minant ograniczających jego funkcjonowanie. Okresem badawczym objęto fazę 
transformacji polskiej gospodarki wraz z okresem przedakcesyjnym oraz po-
czątkową fazę pełnego członkostwa.  

Realizacji głównego celu służyły cele szczegółowe, a mianowicie: 
1. analiza aktualnego stanu i rozwoju agrobiznesu w polskiej gospodarce 

rynkowej, 
2. określenie roli jaką współczesny agrobiznes pełni w rozwoju przedsię-

biorstw przemysłu rolno – spożywczego, 
3. charakterystyka wybranych czynników warunkujących rozwój przed-

siębiorstw przemysłu – rolno – spożywczego, 
4. diagnoza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywcze-

go, 
5. przedstawienie możliwości programowania rozwoju przedsiębiorstw 

przemysłu rolno – spożywczego w aspekcie wybranych czynników, 
6. ocena aspektów strategicznych rozwoju przedsiębiorstw przemysłu 

rolno – spożywczego przez kadrę kierowniczą, 
7. analiza szans realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłu 

rolno – spożywczego na tle przeprowadzonych badań. 
Materiał źródłowy, którym posłużono się w trakcie opracowywania analizy 

pochodził z roczników statystycznych GUS oraz literatury poświęconej bieżącej 
sytuacji w branży spożywczej. Przygotowano również kwestionariusz ankiety 
według którego zostały przeprowadzone badania empiryczne w wybranych fir-
mach z branży spożywczej na terenie województwa małopolskiego w 2007 ro-
ku, obejmujący tematycznie okres przed i poakcesyjny czyli lata 2002-2006.              
W tej części rozprawy zaprezentowano także najważniejsze przedsiębiorstwa 
branży spożywczej notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie. 

Badania efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu spożyw-
czego zostały przeprowadzone dla okresu pięcioletniego (1998-2002) i objęto 
nimi wszystkie przedsiębiorstwa w sektorze agrobiznesu z uwzględnieniem po-
działu regionalnego według Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NTS), który został opracowany na podstawie europejskiej No-
menclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) obowiązującej w krajach 
Unii Europejskiej. W Polsce do momentu akcesji unijnej stosowano klasyfikację 
NTS, w której do poziomu pierwszego zaliczano cały kraj, do poziomu NTS 2 - 
16 nowych województw, do NTS 3 - 44 podregiony, do NTS 4 - 380 powiatów    
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i miast na prawach powiatu oraz do ostatniego poziomu 2 489 gmin. Nomenkla-
tura NUTS ma zastosowanie w procesie zbierania, harmonizacji i udostępniania 
danych statystyk regionalnych krajów Unii Europejskiej. Stanowi podstawę 
rozwoju regionalnych rachunków ekonomicznych, regionalnej statystyki rolnic-
twa oraz innych dziedzin statystyki regionalnej. Nomenklatura NUTS służy 
również kształtowaniu regionalnych polityk krajów Unii i jest niezbędna do 
przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów 
pod kątem oceny zróżnicowań regionalnych i opracowywania programów roz-
woju regionalnego36. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Staty-
stycznych (NTS) – została utworzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
13 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr. 58, poz. 685, z późn. zm.) - jest odpowiednikiem 
Wspólnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NUTS), ustanowionej Rozporządzeniem (WE) Nr 1059/2003 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady dnia 26 maja 2003 r. (Dz. U. UE L 154 z 21.06.2003 r.). Kla-
syfikacja ma na celu zapewnienie zbierania, opracowywania i udostępniania na 
obszarze UE porównywalnych danych dla określonych statystyk regionalnych 
państw członkowskich. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Sta-
tystycznych (NTS) dzieli Polskę na terytorialne, hierarchicznie powiązane jed-
nostki na 5 poziomach, z czego: 3 określono jako poziomy regionalne, 2 okre-
ślono jako poziomy lokalne. Poziom regionalny obejmuje swym zasięgiem: 
POZIOM 1 - obszar całego państwa, POZIOM 2 - województwa,  POZIOM 3 - 
podregiony. Poziom lokalny obejmuje swym zasięgiem:  POZIOM 4 - powiaty, 
POZIOM 5 - gminy. Struktura grupowań NTS, ich symbole i sposób zapisu, 
oparta jest na systemie identyfikatorów i nazw jednostek podziału administra-
cyjnego kraju, który jest częścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Te-
rytorialnego Kraju -TERYT. Według nowego podziału w Polsce zostało wyod-
rębnionych 6 jednostek, regionów oznaczonych umownie NUTS 1. Podział jest 
oparty na istniejących województwach, ale połączonych w grupy złożone z 2, 3 
lub 4 województw. Są to następujące jednostki regionalne: 

1. Region I (centralny), Mazowsze + łódzkie (2 województwa),  
2. Region II (południowy), Małopolska + Śląsk (2 województwa),  
3. Region III (wschodni), Podlasie + lubelskie + podkarpackie + świętokrzy-

skie (4 województwa),  
4. Region IV (północno-zachodni), Wielkopolska + lubuskie + zachodnio-

pomorskie (3 województwa),  

                                                 
36 http://www.abc.com.pl/serwis/du/2000/0685.htm 
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5. Region V (południowo-zachodni), Dolny Śląsk + opolskie (2 wojewódz-
twa),  

6. Region VI (północny), Pomorze + kujawsko-pomorskie + warmińsko-
mazurskie (3 województwa).  

 
1.2. Przedmiot analizy i hipotezy badawcze 

 
 Badanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wymaga w praktyce 
dokonania diagnozy, która powstaje w rezultacie zastosowania tzw. podejścia 
opisowo – ulepszającego, które często jest nazywane metodą diagnostyczną37. 
Na podstawie przeprowadzonych badań i studiów literaturowych przeprowa-
dzono w rozprawie analizę strategiczną atrakcyjności sektora agrobiznesu, jego 
działów oraz kluczowych czynników rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno 
– spożywczego. W literaturze analiza strategiczna jest określana zbiorem działań 
diagnozujących organizację i jej otoczenie w celu sformułowania odpowiedniej 
strategii, zbudowanie oraz realizację określonego planu strategicznego. Inaczej 
jest to właściwy sposób działania oraz sposób strategicznego myślenia przez lu-
dzi oraz organizacje. W sektorze agrobiznesu analiza strategiczna dotyczyła                
w pierwszym etapie diagnozy funkcjonujących w nim jednostek organizacyj-
nych wraz z czynnikami otoczenia, które warunkują ich funkcjonowanie. Etap 
drugi to sformułowanie hipotetycznej strategii, która umożliwiłaby rozwój tych 
przedsiębiorstw w przyszłości. W trakcie realizacji analizy strategicznej starano 
się ją przedstawić kompleksowo, a przy jej konstruowaniu wykorzystywać me-
tody ilościowe oraz jakościowe z dziedziny ekonomii, finansów, marketingu, 
ekonometrii, statystyki i psychologii. 
 Podstawowym przedmiotem badania był sektor agrobiznesu. Definicję 
sektora możemy przyjąć za M.E. Porterem, która mówi, że sektor to część 
przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby i usługi o podobnym 
przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku38. Aby przed-
stawić aktualne status qwo tychże przedsiębiorstw dokonano ich diagnozy                 
w ujęciu ekonomicznym i organizacyjnym. Samo diagnozowanie organizacji 
jest oczywiste i akceptowane w praktyce zarządzania. Polega na przedstawieniu 
cech charakterystycznych (patologii) występujących w organizacji oraz przed-
stawieniu ich klasyfikacji w postaci określonego zestawu. J. Zieleniewski przy-

                                                 
37 Z. Martyniak, Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996, s. 51. 
38  M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2000, s. 23. 
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jął, że „...diagnoza pozwala ustalić priorytet potrzeb, które mają być w danym 
systemie zaspokojone” 39. 

Głównym celem diagnozy badanego sektora było ustalenie jego „moc-
nych i słabych stron” oraz ocena stosowanych w nim metod i sposobów działa-
nia. Jest to badanie rozpoznawcze stanu faktycznego i jako działanie celowe 
zmierza do postawienia hipotez oraz postulatów, co do kierunku, zakresu i spo-
sobu zmiany obiektu ocenianego jako nieprawidłowy40. Diagnoza ma służyć 
rozpoznawaniu na podstawie zebranych danych i znanych ogólnych prawidło-
wości stanu sektora agrobiznesu oraz przewidywanego jego rozwoju.  

Diagnozowanie sektora jako organizacji jest szczególnie istotną kwestią              
i dawno zostało zaakceptowane w praktyce zarządzania. Zagadnienia patolo-
giczne i kształtujące je mechanizmy w organizacjach wkomponowują się w nie, 
stając się ich funkcjonalnym elementem (pełnią na przykład funkcję stabilizują-
cą). Patologie stają się niezauważalne, przestajemy je dostrzegać, przez co po-
wracają często pod inną postacią. Dla postawienia trafnej diagnozy trzeba zatem 
poznać i rozumieć mechanizmy patologiczne jednostki organizacyjnej. Głów-
nym celem diagnozy rozwoju sektora była identyfikacja jego faz rozwojowych 
oraz zbadanie i rozpoznanie jego stanu faktycznego. Diagnoza polegała na reje-
stracji, prezentacji stanu aktualnego oraz jego konsekwencji.  
 Mówiąc o diagnozie sektora mamy na myśli proces zbierania informacji,  
porządkowania, identyfikacji i oceny. Tak, jak w naukach medycznych, przy 
pomocy procesu diagnozy można wyznaczyć ogólny stan sektora oraz występu-
jące w nim patologie. Niemniej jednak była to typowa diagnoza strategiczna 
(strategic diagnosis), która w literaturze oznacza rozpoznanie - na podstawie 
wnikliwych obserwacji i badań otoczenia - szans i zagrożeń dla podejmowanych 
decyzji dotyczących przyszłości. Diagnoza taka jest szczególnie ważna dla 
przedsiębiorstw wrażliwych na zmiany otoczenia i mających znaczący wpływ 
na jego kształtowanie się i rozwój41. Ważną w badaniu sektora była diagnoza 
organizacyjna (diagnosis of the organization), która oznacza działanie polegają-
ce na rozpoznaniu i ocenie sytuacji sektora na rynku i w otoczeniu oraz określe-
niu kierunków i rodzajów działań zmierzających do podniesienia sprawności 
jego funkcjonowania. Diagnoza dotycząca całego sektora, jak i wybranych jego 
części i sfer działania. 
 Procedura diagnostyczna w literaturze jest zestawiana najczęściej z trzech 
etapów – opisu, oceny i postawienia hipotez. W praktyce oznacza to wykrywa-

                                                 
39 J.Zieleniewski, Organizacja i Zarządzanie, PWN, Warszawa 1976, s. 206. 
40 A. Nalepka, Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej, ZN AE w Krakowie, 1993, nr 119, s. 10 -11. 
41 Leksykon biznesu, Wydawnictwo Placet, http://portalwiedzy.onet.pl/127532,haslo.html. 
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nie słabych i mocnych stron modelu, które zostają wykorzystane do sformuło-
wania wniosków diagnostycznych. Formułowanie wniosków diagnostycznych 
polega na szukaniu odpowiedzi na pytanie: co należy zmienić w dotychczaso-
wym rozwiązaniu organizacyjnym, aby wyeliminować stwierdzone nieprawi-
dłowości42. W praktyce można stosować diagnozę pełną sektora, która obejmuje 
i zawiera wszystkie etapy (typy diagnozy) oraz diagnozę cząstkową, obejmująca 
tylko niektóre typy diagnozy. Metodologię badań diagnostycznych zapropo-
nowaną przez A. Stabryłę można uznać za najlepszą do badania stanu rozwoju 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Składa się z następujących etapów: 
wybór celu i przedmiotu badania; rejestracja stanu faktycznego; sformułowanie 
kryteriów oceny; opracowanie wzorców dla potrzeb oceny stanu faktycznego; 
opracowanie cząstkowych ustaleń diagnostycznych; weryfikacja ustaleń diagno-
stycznych; synteza (agregacja) wyników badań szczegółowych43. 

Przedmiot analizy rozprawy dotyczył sprawdzenia hipotezy głównej i hipotez 
szczegółowych, które zostały zweryfikowane w wyniku przeprowadzonych ba-
dań. Jako główną hipotezę badawczą przyjęto, że „czynniki wewnętrzne i ze-
wnętrzne warunkują stan, efektywność ekonomiczną i rozwój przedsiębiorstw 
przemysłu rolno – spożywczego w sektorze agrobiznesu”. W oparciu o hipotezę 
główną, jako uzupełniające przyjęto następujące hipotezy szczegółowe: 
1. o jakości przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego decydują warunki 

ekonomiczne i polityczne, 
2. ilość i jakość kapitału ludzkiego gromadzonego w przedsiębiorstwach rolno 

– spożywczych decyduje o ich strukturze i poziomie rozwoju, 
3. determinantą określającą zdolność konkurencyjną wewnętrzną i międzynaro-

dową przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego są rozwiązania insty-
tucjonalne, 

4. ingerencja państwa w funkcjonowanie sektora agrobiznesu poprzez instru-
menty polityki społecznej i gospodarczej sprzyja generowaniu rozwoju 
przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego, 

5. finansowa pomoc unijna zaktywizowała rozwój agrobiznesu i restrukturyza-
cję rolnictwa, integracja Polski z Unią Europejską zainicjowała szansę mo-
dernizacji polskich przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego poprzez 
likwidację pozataryfowych barier handlowych, wzrost wzajemnych obrotów, 
napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przepływ technologii. 

 

                                                 
42 A. Nalepka, Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, ZN AE w Krakowie, nr 499, s. 46. 
43 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa - 
Kraków 2000.s. 194-195. 



27 
 

 

1.3. Metody i techniki badawcze sektora agrobiznesu oraz programowanie 

rozwoju przedsiębiorstw spożywczych 

 
  Dla znalezienia prawidłowej odpowiedzi na pytanie „co należy zmienić 
w dotychczasowych rozwiązaniach organizacyjnych przedsiębiorstw, aby wye-
liminować stwierdzone nieprawidłowości” 44 dokonany został przegląd istnieją-
cych metod i technik badawczych sektora. Istotnym zagadnieniem realizacji 
przeprowadzonych badań było znalezienie najlepszych metod i technik badaw-
czych sektora, które umożliwiają kompleksowe odzwierciedlenie funkcjonowa-
nia najlepszych przedsiębiorstw. W przedstawionej rozprawie posłużono się me-
todami ankietowymi szeroko omawianymi przez K. Mazurek - Łopacińską45. 
Przy pomocy badań ankietowych zgromadzono informacje pierwotne poprzez 
zebranie odpowiedzi na przygotowane uprzednio pytania zadawane przedstawi-
cielom zarządów firm przemysłu rolno – spożywczego. Wybrany okres badania 
czyli lata 2002-2006 pozwala na pierwsze podsumowanie efektów ekonomicz-
nych osiąganych przez przedsiębiorstwa przemysłu rolno – spożywczego, gdyż 
obejmuje dwa lata bezpośrednio przed i poakcesyjne. Zasięgiem badań objęto 
wybrane firmy prowadzące swoją działalność na terenie województwa małopol-
skiego, a sposób doboru próby respondentów został ustalony jako celowy                         
i można je określić jako badania reprezentacyjne. Metodą kontaktów z respon-
dentami były wywiady bezpośrednie przeprowadzone przez ankieterów na pod-
stawie przygotowanego wcześniej kwestionariusza. Zostały one wykonane 
wśród producentów i pośredników rynkowych i miały charakter ustrukturowa-
ny, częściowo ustrukturowany oraz nie ustrukturowany (swobodnej konwersa-
cji). Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano diagnozy kluczowych 
czynników rozwoju przedsiębiorstw oraz oceniono rolę kapitału ludzkiego w ich 
rozwoju. 

Mówiąc o funkcjonowaniu sektora mamy na myśli działalność w nim 
przedsiębiorstw, które muszą ją dopasować do istniejących warunków. Z drugiej 
strony funkcjonowanie sektora może być modyfikowane przez określone za-
chowania przedsiębiorstw, które wpływają na zmianę charakterystyk sektoro-
wych. Do najważniejszych tego typu zachowań można zaliczyć alianse strate-

                                                 
44 A. Nalepka, Restrukturyzacja..., s. 46. 
45 Łopacińska – Mazurek K.,[red.], Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Wyd. 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 84-113. 
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giczne, fuzje i porozumienia, wspólne strategie, których celem jest zdobycie 
przewagi konkurencyjnej lub znalezienie antidotum na problemy patologiczne. 
 Procedura diagnozowania sektora może być dokonana przy pomocy me-
tod: analizy strategicznej, finansowej i statystycznej, które są przydatne zarówno 
do badania aktualnego stanu, jak i jego rozwoju. Do najbardziej trafnych metod 
analitycznych badania sektorów należy zaliczyć te, które dają jednoznaczne od-
powiedzi na odpowiednio przygotowane zestawy pytań. Jednak subiektywizm 
zawarty w ich odpowiedziach nie pozwala na ustalenie prawidłowych prognoz. 
Zwykle są to pytania ułożone według kryteriów ilościowych i jakościowych, 
dotyczące poszczególnych faz rozwojowych sektora tak, aby na podstawie uzy-
skanych odpowiedzi możliwe było ustalenie i ocena na jakim etapie rozwoju się 
on znajduje. Syntetyczne ujęcie ocen cząstkowych badanych podsystemów            
w poszczególnych grupach sektora ma za zadanie przedstawić kompleksowo 
ocenę i stan jego rozwoju przy pomocy odpowiednio dobranych kryteriów i spo-
sobów wyprowadzania oceny łącznej. W literaturze można znaleźć kilkadziesiąt 
metod analitycznych przydatnych do analizy stanu funkcjonowania przedsię-
biorstw przemysłu spożywczego, które w mniejszym lub większym stopniu mo-
gą służyć zobrazowaniu jego stanu. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 
analizę sektorowej luki strategicznej, analizę „pięciu sił” M.E. Portera, analizę 
grzebieniową, profil ekonomiczny sektora, punktową ocenę atrakcyjności sekto-
ra, mapę grup strategicznych, koncepcję gron M.E. Portera, krzywą doświad-
czeń, analizę potencjału globalizacyjnego sektora i inne.  

Jednakże zaproponowana przez M.E. Portera analiza „pięciu sił” wydaje się 
najbardziej przydatną dla zbadania sektora agrobiznesu i przemysłu spożywcze-
go. Zakłada ona zbadanie pięciu czynników kształtujących jego atrakcyjność dla 
bieżących i przyszłych inwestorów, skąd wywodzi się jej nazwa „analiza pięcio-
czynnikowa” lub „analiza pięciu sił”. Za najważniejsze z tych czynników autor 
uważa: siłę oddziaływania dostawców i możliwości wywierania przez nich pre-
sji na przedsiębiorstwa sektora, siłę oddziaływania nabywców i możliwości 
wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwa sektora, natężenie walki kon-
kurencyjnej wewnątrz sektora, groźbę pojawienia się nowych producentów, 
groźbę pojawienia się substytutów. Analiza „pięciu sił” pozwala uchwycić moż-
liwości i atrakcyjność sektora w zależności od presji wywieranej przez dostaw-
ców i nabywców, pokazać skalę walki konkurencyjnej między producentami             
w sektorze oraz zobrazować możliwości pojawienia się nowych producentów               
i substytutów. W graficznie przedstawianym modelu M.E. Porter przedstawił 
relacje pomiędzy czynnikami określającymi intensywność konkurencji we-



29 
 

wnątrz sektora i w efekcie jego rentowność46. W przypadku badania przedsię-
biorstw przemysłu spożywczego metoda analizy „pięciu sił” wydaje się zbyt 
uproszczona i nie pokazuje wszystkich, w tym poza przemysłowych uwarunko-
wań konkurencji, co już w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia zauważo-
no w stosunku do innych badanych sektorów. Rozbudowane modele Portera 
uwzględniały wpływ państwa i społeczeństwa na konkurencję, wydzielały spe-
cjalne segmenty dostawców (np. banki, dostawców technologii) i dzieliły do-
stawców według kanałów dystrybucji47. W ocenie wielu autorów metoda jest 
atrakcyjna właśnie ze względu na jej prostotę w operacjonalizacji zmiennych, 
łatwość i skuteczność wykonania.  

Omawiając metody przydatne w badaniu sektorów nie można nie zauważyć 
metody „analizy potencjału globalizacyjnego sektora”, która dotyczy sektorów   
o globalnej skali działania. Metoda ta bada sektory globalne, za które M.E. Por-
ter uważa część rynku zajmowaną przez firmy globalne, które prowadzą między 
sobą grę konkurencyjną w skali całego świata, a strategiczna sytuacja konkuren-
tów na podstawowych rynkach regionalnych lub krajowych zależy w dużym 
stopniu od ich ogólnej sytuacji  w skali światowej48. Potencjał globalizacyjny 
jest szacowany w skali całego świata, który może badać też rynki regionalne                 
i krajowe określając zróżnicowane warunki działania na nich, co przyczynia się 
do wyznaczenia kierunków inwestowania firm w danym sektorze.  

Drugą bardzo przydatną grupą metod badania sektora są metody analizy fi-
nansowej, umożliwiające ustalenie prawidłowości i zasadności funkcjonowania 
przedsiębiorstw (analiza ex post) oraz wyznaczenie prawidłowej drogi rozwoju 
działalności gospodarczej (analiza ex ante). Przeprowadzona w ten sposób ana-
liza ekonomiczna obejmuje swym zasięgiem całość funkcjonowania przedsię-
biorstwa.  

 Z punktu widzenia przedmiotowego49 wyróżniamy w niej: 
- analizę makroekonomiczną, która obejmuje badanie i ocenę wielkości eko-

nomicznych zagregowanych dla całej gospodarki narodowej, 
- analizę mikroekonomiczną badającą funkcjonowanie podmiotów gospodar-

czych. 
Analiza finansowa wykorzystuje w badaniach wielkości ekonomiczne wyra-

żone w pieniądzu, dzięki czemu możliwym staje się przedstawienie stanu mająt-
kowo – kapitałowego, wyników finansowych i ogólnego stanu finansowego 
                                                 
46 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2003, s. 99. 
47 Ibidem [za:] Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość., PWE, Warszawa 2001, s. 41.  
48 M.E. Porter, Strategia konkurencji, Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2000, s. 270. 
49 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa, 2002, s. 7. 
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przedsiębiorstwa. Istnieje również możliwość przeprowadzenia w przedsiębior-
stwach analizy techniczno – ekonomicznej, która przedstawia wielkości ekono-
miczne w wyrażeniu rzeczowym lub osobowym.  

Analiza finansowa przedstawia działalność gospodarczą przedsiębiorstw, 
wielkość  zaangażowanych zasobów majątkowo – kapitałowych i osobowych. 
W warunkach gospodarki wolnorynkowej przedsiębiorcy stymulują przyrost 
kapitałów własnych. Właściciele przedsiębiorstw lub ich menedżerowie, posia-
dający określone zasoby materialne podejmują decyzje dotyczące50: produkcyj-
nego użytkowania majątku (założenie lub likwidacja przedsiębiorstwa), podziału 
nadwyżki na część konsumowaną i akumulowaną, zmiany kapitałowej formy 
majątku (z rzeczowej na bardziej płynną lub odwrotnie), zmiany podmiotu 
uprawnień do decydowania i majątku (sprzedaż, darowizna, dziedziczenie, za-
staw, dzierżawa). Ze względu na rodzaj prowadzonych analiz w przedsiębior-
stwach można wyróżnić trzy najważniejsze ich rodzaje, którymi są: analizy bie-
żące, analizy problemowe, analizy roczne. Analizy bieżące są wykorzystywane 
do potrzeb operatywnego zarządzania w celu wykluczenia negatywnych skut-
ków zdarzeń gospodarczych i zapewnienia w ten sposób prawidłowego funkcjo-
nowania jednostki gospodarującej. Oparte są najczęściej na bieżących danych 
uzyskiwanych z ewidencji lub sprawozdań krótkookresowych. Analizy proble-
mowe rozpatrują wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania jednostek go-
spodarujących, które można uznać za najważniejsze lub trudne w realizacji. Ich 
rozwiązanie ma na celu usprawnienie procesu zarządzania i podjęcie prawidło-
wych decyzji we właściwym czasie. Podstawą przeprowadzanej analizy jest ze-
branie potrzebnych materiałów źródłowych dotyczących danego problemu. Ana-
lizy roczne, uznawane za najważniejsze w przedsiębiorstwach, służą ocenie jego 
działalności i kierownictwa w okresie roku sprawozdawczego. Ich źródło sta-
nowią roczne sprawozdania finansowe, na podstawie których ocenia się stan                 
i wyniki finansowe na koniec roku. Na ich podstawie zatwierdzane są sprawoz-
dania z rocznej działalności przedsiębiorstwa oraz podział osiągniętych nadwy-
żek. Przy pomocy metod ilościowych badane są zjawiska pod względem deter-
ministycznym, gdzie ustala się zależność funkcyjną, probabilistyczną i stocha-
styczną.  

Metody analizy finansowej można podzielić przy wykorzystaniu różnych 
kryteriów. I tak ze względu na stopień rozwinięcia metod analizy w przeprowa-
dzanym badaniu przedmiotu wyróżniamy: analizę elementarną (obejmującą roz-

                                                 
50 A. Lipowski, Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej, Podstawy teoretyczne, perspektywy, dylematy,  
PWN Warszawa 1988, s. 101.  
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łożenie badanego przedmiotu na elementy bez ustalania wzajemnych związ-
ków), analizę funkcyjną (obejmującą rozłożenie badanego przedmiotu na odpo-
wiednie składniki z uwzględnieniem związków między tymi składnikami) oraz 
analizę logiczną (obejmującą rozłożenie badanego przedmiotu na składniki                   
z uwzględnieniem ich stosunków logicznych)51. 

Drugim kryterium jest przebieg procesu analizy, na podstawie którego mo-
żemy wyróżnić analizę dedukcyjną i indukcyjną. Analiza dedukcyjna polega na 
badaniu zjawiska od ogółu do szczegółu lub w ekonomii od skutków do przy-
czyn. Analiza indukcyjna to przechodzenie od badania zjawisk najprostszych 
przez złożone do najbardziej skomplikowanych, które są najczęściej implikowa-
ne przez poprzedzające. 

Ze względu na badane zjawiska ekonomiczne metody analizy możemy po-
dzielić na: jakościowe - wyznaczające werbalnie związki i zależności pomiędzy 
wskaźnikami ekonomicznymi oraz ilościowe -  umożliwiające kwantyfikację 
związków i zależności pomiędzy badanymi zjawiskami52. 

Przy wykonywaniu analizy finansowej jedną z najważniejszych kwestii jest 
wskazanie stopnia pogłębienia badania wskaźników. Według tego kryterium 
analizę finansową możemy podzielić na: analizę porównawczą, w której wska-
zane zostają bezpośrednie związki zachodzące pomiędzy najważniejszymi 
wskaźnikami ekonomicznymi, co umożliwia ustalenie odchyleń i dokonanie 
globalnej oceny funkcjonującego podmiotu gospodarczego; analizę przyczyno-
wą, w której określa się czynniki wpływające na powstawanie odchyleń oraz 
stopień intensywności ich oddziaływania. 

W analizie porównawczej najważniejszymi kierunkami badania wskaźników 
są53: porównania ze wskaźnikami postulowanymi (tzw. porównania z planem), 
porównania ze wskaźnikami okresów ubiegłych lub przyszłych (tzw. porówna-
nia w czasie), porównania ze wskaźnikami innych jednostek gospodarczych 
(tzw. porównania w przestrzeni). Natomiast analiza przyczynowa pomaga: okre-
ślić czynniki oddziałujące na objęty badaniem wskaźnik ekonomiczny, obliczyć 
wielkość wpływu poszczególnych czynników na odchylenia wynikające                       
z uprzednich porównań.  

W rozprawie posłużono się metodą analizy porównawczej i wykorzystano 
analizę statystyczną, w której zbadano pięć wskaźników: rentowność operacyjną 
majątku, rentowność majątku netto, rentowność operacyjną sprzedaży, rentow-
ność sprzedaży netto,  rentowność kapitału własnego. Zbadano ich zmienność  
w czasie tj. w okresie od 1998 do 2002 roku. W badaniach porównano wyod-
rębnione regiony: Centralny, Południowy, Wschodni, Północno Zachodni, Pół-
nocno Wschodni i Północny. Badania zostały przeprowadzone w odniesieniu do: 
wszystkich jednostek gospodarczych, do jednostek przemysłu spożywczego                 

                                                 
51 W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN Warszawa 1981, s. 112-113. 
52 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa, 2002,  s.18-19. 
53 L. Bednarski, Analiza ...s. 20-27. 
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i jego wybranych branż. Dobór odpowiednich testów statystycznych uzależnio-
ny był od rozkładu badanych zmiennych losowych, dlatego zweryfikowano hi-
potezę o rozkładach zmiennych oznaczających poszczególne wskaźniki. Prze-
prowadzone testy zgodności Shapiro-Wilka nie dały podstaw do przyjęcia hipo-
tezy o normalności rozkładów, a zatem w stosunku do analizowanych wskaźni-
ków zastosowano testy nieparametryczne Kruskala-Wallisa. Generalnie przyjęto 
trzy poziomy istotności: 0,05 * (istotny); 0,01 ** (bardzo istotny), oraz 0,001 
*** (bardzo wysoce istotny). 

Omawiając metody programowania przedsiębiorstw wyodrębniono metody-
kę programowania rozwoju przedsiębiorstw rolno - spożywczych w agrobizne-
sie. Metodyka ta w naszym kraju opiera się na interdyscyplinarnym i komplek-
sowym podejściu oraz uwzględnia jego złożone problemy strukturalno – jako-
ściowe. Jako jej pierwowzór można przyjąć metodykę analizy systemowej,                   
w której skład wchodzi zespół procedur charakteryzujących się kompleksowym 
podejściem do rozwiązywania złożonych zagadnień życia gospodarczego, spo-
łecznego i naukowego54. Pojęcie analizy systemowej przedstawia Encyklopedia 
Organizacji i Zarządzania, według której jest to metoda rozwiązywania złożo-
nych problemów związanych z doskonaleniem funkcjonowania organizacji                
w płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. W rozpatrywanym 
przypadku metodyka analizy systemowej może okazać się szczególnie przydat-
na do przedstawienia zachodzących zjawisk oraz rozwiązywania występujących 
problemów, które ze względu na  niejednorodną strukturę charakteryzują się du-
żą złożonością i niepewnością. Biorąc pod uwagę zasady analizy systemowej, 
złożoność i niepewność funkcjonowania badanych przedsiębiorstw należy się 
zastanowić, czy istnieje możliwość budowy odpowiedniego modelu systemu 
przedsiębiorstw spożywczych w agrobiznesie, w którym zostałyby wyróżnione 
kluczowe zadania, elementy i powiązania występujące między nimi. Wspo-
mniany model można stworzyć jako statyczny model strukturalno - logiczny lub 
model dynamiczny - symulacyjny lub optymalizacyjny. Modele można wyko-
rzystać do poszukiwania najkorzystniejszych rozwiązań funkcjonowania  przed-
siębiorstw spożywczych w agrobiznesie w warunkach niepewności. W przypad-
ku przedsiębiorstw spożywczych nie możemy w sposób jednoznaczny i wiary-
godny określić przyszłych zmian, które wystąpią w otoczeniu. Zastosowanie 
zasad analizy systemowej poprzez wykorzystanie analizy scenariuszowej umoż-
liwia określenie wielkości tej niepewności. Analiza scenariuszowa polega na 
opracowaniu kilku wariantów scenariuszy opisujących zmiany w otoczeniu oraz 
badaniu skutków przedstawionych alternatywnych rozwiązań. Opracowane sce-
nariusze umożliwiają prawidłowe konstruowanie rozwiązań w zakresie rozwoju 
przedsiębiorstw, co pomaga usprawnić właściwe ich funkcjonowanie w przy-
szłości. 

                                                 
54 A. Prusek, Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo i Drukarnia „Sece-
sja” Kraków 1995 s.28. 
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 Pełna analiza systemowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Pol-
sce w ujęciu regionalnym obejmuje następujące czynności:  

1. zbadanie celów budowy strategii przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 
w Polsce;  

2. kategoryzację przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, opisanie jego 
powiązań i struktury oraz zbudowanie jego modelu; 

3. opracowanie i wyszczególnienie możliwych sposobów osiągnięcia zało-
żonych celów, oraz przedstawienie propozycji i projektów nowych roz-
wiązań; 

4. obiektywną ocenę pozytywnych i negatywnych skutków dotyczącą każ-
dego z możliwych wariantów postępowania, uwzględniającą szeroko wy-
stępującą niepewność; 

5. kompleksowe porównanie proponowanych wariantów według różnych 
kryteriów; 

6. wybór właściwego rozwiązania na podstawie przedstawionych wyników.  
Analiza systemowa kompleksowo przedstawia wyniki poszczególnych metod 

badawczych wraz z ich algorytmami stosowanymi przy skomplikowanych pro-
blemach gospodarczych i społecznych. W przypadku przedsiębiorstw przemysłu 
spożywczego analiza systemowa jest logicznie skonstruowanym i uporządko-
wanym sposobem podejścia dla zobrazowania jego stanu oraz opracowania 
przyszłościowych wariantów funkcjonowania. Najwłaściwszą i najbardziej lo-
giczną metodą dla zbadania stanu polskich przedsiębiorstw przemysłu spożyw-
czego wydaje się metoda logiki dedukcyjnej, która uznawana jest jako metodo-
logia analizy systemowej. Przyjęta metodyka programowania przedsiębiorstw 
przemysłu spożywczego w Polsce integruje tak zwane jakościowe planowanie 
strategiczne i metody scenariuszowe stosowane w ramach planowania strate-
gicznego z klasycznymi metodami drzewa celów, modelowaniem rozwoju go-
spodarczego oraz metodami analizy strukturalnej.  

Znamiennym jest, że proponowana metodologia planowania strategicznego  
programowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw przemysłu spożyw-
czego może być szczególnie przydatna w początkowym okresie przynależności 
naszego kraju do struktur Unii Europejskiej, gdyż właśnie ona okazywała się 
szczególnie przydatną w trudnych sytuacjach życia gospodarczego, gdy nastę-
powały zmiany w otoczeniu rynkowym i pozarynkowym (w aspekcie politycz-
no-prawnym). W takich sytuacjach najbardziej przydatne jest planowanie strate-
giczne, które w przypadku przedsiębiorstw przemysłu spożywczego jasno 
przedstawia ich funkcjonowanie w aspekcie ekonomicznym, organizacyjnym                
i funkcjonalnym w przyszłości.  
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Rozdział 2 
 

WSPÓŁCZESNY ROZWÓJ AGROBIZNESU I JEGO WPŁYW 
NA SYTUACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ROLNO – 

SPOŻYWCZEGO 
 
 

2.1. System, fazy i funkcje gospodarki żywnościowej w Polsce 
 
Gospodarką żywnościową zajmowano się w Polsce po raz pierwszy                  

w końcu lat sześćdziesiątych, gdy była planowana i sterowana centralnie. Okre-
ślenia gospodarka żywnościowa rozpoczęto używać w latach osiemdziesiątych. 
Była ona podsystemem gospodarki narodowej, względnie specyficznym syste-
mem składającym się z logicznie ze sobą powiązanych ogniw biorących udział - 
bezpośrednio lub pośrednio - w wytwarzaniu żywności i jej dystrybuowaniu. Na 
początku lat osiemdziesiątych zostało utworzone Ministerstwo Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej w wyniku połączenia Ministerstwa Rolnictwa i Mini-
sterstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu, a obecnie jest to Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju  Wsi. Swoim zasięgiem gospodarka żywnościowa obejmowa-
ła sferę produkcji, podziału, wymiany i spożycia żywności, co stanowiło logicz-
ny mechanizm powiązań i wzajemnych zależności zachodzących pomiędzy in-
stytucjami, organizacjami i jednostkami gospodarczymi. Autorzy definicji byli 
zgodni, że gospodarka żywnościowa obejmowała rolnictwo, przemysł spożyw-
czy i obrót żywnością. System gospodarki żywnościowej był rozumiany jako 
wyodrębniona z gospodarki narodowej całość złożona z elementów i zachodzą-
cych pomiędzy nimi związków oraz zależności. Gospodarki żywnościowej ni-
gdy nie uznawano za arytmetyczną sumę wyodrębnionych działów gospodarki, 
lecz system wzajemnych zależności pomiędzy tymi ogniwami, które z produkcją 
i dystrybucją żywności związane są bezpośrednio lub pośrednio.55  Jak zauważył 
F. Tomaczak do roku 2020 na skutek zwiększenia liczby ludności popyt na 
żywność ulegnie podwojeniu, a rolnictwo musi zaspokoić zwiększone potrzeby 
nie naruszając przyrodniczych i ekologicznych wartości środowiska. Spowoduje 
to presję na producentów żywności, którzy będą musieli zapewnić dostateczną 
podaż żywności bezpiecznej i odpowiadającej zdrowotnym potrzebom człowie-

                                                 
55 A. Woś A.: Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 339. 
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ka56, która postrzegana jest jako korzystnie wpływająca na zdrowie w krajach 
zachodnich, a szczególnie w Austrii57 i Niemczech58. Jak zauważają autorzy 
niemiecko i anglojęzyczni w gospodarce rynkowej wobec nasilającej się konku-
rencji sukces przedsiębiorstw sektora agrobiznesu warunkowany jest stopniem 
rozpoznania oczekiwań konsumenckich59 i możliwościami ich realizacji60. Moż-
na skonstatować, że będzie to jeden z czynników warunkujących rozwój sektora 
agrobiznesu. Należy również zgodzić się z tezą S. Makarskiego, że z jednej 
strony oznacza to rosnącą rangę rynku rolno – żywnościowego, a z drugiej zna-
czącą rolę handlu w procesie dystrybucji zwiększonej skali obrotu żywnością61.  

W okresie powojennym gospodarka żywnościowa była uznawana za spe-
cyficzny podsystem gospodarki narodowej obejmujący: produkcję rolniczą 
żywności (rolnictwo), produkcję nierolniczą żywności (rybołówstwo), przemysł 
spożywczy, obrót żywnością (krajowy i zagraniczny) i żywienie zbiorowe, 
układy zasilające produkcję i przetwórstwo żywności, spożycie żywności. Za-
kres i funkcje gospodarki żywnościowej nie były jednoznacznie definiowane, 
gdyż najczęściej była ona uważana za szeroko pojmowaną sferę wytwarzania 
żywności i traktowana jako układ wzajemnych związków pomiędzy produkcją, 
przetwórstwem, obrotem i spożyciem żywności.   

Wytwarzanie żywności obejmowało trzy fazy: 
- pierwszą fazę przedprodukcyjną obejmującą przemysły wytwarzające 
środki produkcji dla rolnictwa, 

- drugą fazę produkcyjną obejmującą rolnictwo oraz przemysł spożywczy, 
- trzecią fazę poprodukcyjną obejmującą obrót rolny (rys. 2.1.). 
 Do gospodarki żywnościowej włączano również infrastrukturę produkcyjną 

oraz społeczną i jej elementy.  
 

                                                 
56 F. Tomczak, Szanse i ograniczenia uczestnictwa polskiego rolnictwa i agrobiznesu na rynkach międzynarodowych, Rocz-
niki SERiA Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, ART. Olsztyn 1996, s. 3. 
57 R. Hasslinger, Public awareness for organic products: „But BIO, please” [w:] Book of papers. European Summer Acade-
my on Organic Farming. 21-23 June 2001, Lednice, Czech. 
58 R.V. Alvensleben, Beliefs associated with Food Production Methods. [w:] L.J. Frewer, H. Schifferstein, [red.] Food Peo-
ple and Society – An European Perspective of Consumers’ Food Choice. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 
2001, s. 381-400. 
59 U. Hamm, Promotion Strategies and Arguments for Organic Food in European Countries [w:] Proceedings of 
the Conference Organic Food and Farming – Towards Partnership and Action in Europe. Danish Ministry of 
Food, Agriculture and Fisheries, Copenhagen 2001, s. 187-193. 
60 M. Meier - Ploeger, R.V. Alvensleben, Analyse der Nachfrage nach Bioprodukten. Erschienen in der Reihe Marketing der 
Agrar- und Ernärungswirtschaft. Wisseenschaftverlag Vauk, Kiel 1993, s.7-9; J. Mc Kluskey, A Game Theoretic Approach 
to Organic Foods: An Analysis of Asymetric Information and Policy. Agricultural and Resource Economics Review, 29/1, 
2000, s. 1-9. 
61 S. Makarski, Funkcjonowanie rynku rolno – żywnościowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 1998, s. 13. 
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Rys.2.1. Fazy wytwarzania żywności 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Cz. Kos, Gospodarka żywnościowa [w:], Encyklopedia ekonomiczno – rolnicza, 
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984, s. 215. 

 

Zasadniczym celem gospodarki żywnościowej było racjonalne zaspokaja-
nie rosnących potrzeb żywnościowych, przy jednoczesnym zachowaniu równo-
wagi rynkowej pomiędzy popytem na żywność i jej podażą. Był to również cel 
odnoszący się do obowiązujących warunków ustrojowych.  

W systemie gospodarki żywnościowej można było wyodrębnić pięć grup 
funkcji: 

I grupa – to integracja gospodarki żywnościowej z gospodarką narodową 
oraz pomiędzy poszczególnymi jej ogniwami w układzie pionowym i pozio-
mym, 

II grupa – to zachowanie ładu przestrzennego, ujmowanego w skali między-
narodowej, krajowej oraz regionalnej, 

III grupa – to efektywny sposób gospodarowania, 
IV grupa – to właściwe kształtowanie dochodów zatrudnionych w gospodar-

ce żywnościowej z równoczesnym łagodzeniem zjawisk tzw. kwestii rolnej                 
i chłopskiej, 

V grupa – to staranność o zachowanie środowiska naturalnego. 
Obecnie pojęcie gospodarki żywnościowej, nazywanej też kompleksem 

gospodarki żywnościowej są uznawane za pojęcia, które poprzedziły pojęcie 
agrobiznesu i są używane dla oznaczenia powiązań ze sobą ogniw gospodarki 
narodowej bezpośrednio lub pośrednio uczestniczących w wytwarzaniu i dys-
trybucji żywności. W polskich naukach ekonomicznych zajmowano się szcze-
gólnie kompleksem gospodarki żywnościowej, który wyodrębniano z gospodar-
ki. Stał się on przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków badawczych pod 
względem jego powiązań z otoczeniem bliższym i dalszym. Opracowano  
wskaźniki  charakteryzujące jego sprawność jako kompleksu gospodarki żywno-
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ściowej, przepływy międzygałęziowe oraz występujące w nim przepływy we-
wnętrzne i zewnętrzne dóbr materialnych i usług. Pojęcie „kompleksu gospo-
darki żywnościowej” zostało zdefiniowane przez A. Wosia, który uważa, że jest 
to proces wytwarzania żywności, począwszy od produkcji surowców pierwot-
nych, a skończywszy na produkcie finalnym62. Kompleks gospodarki żywno-
ściowej może występować w ujęciu węższym tzw. „sensu stricto” i szerszym 
tzw. „sensu largo”.  Ujęcie węższe (sensu stricto) zawiera następujące człony 
produkcji materialnej: wytwórczość rolniczą, z wyjątkiem surowców nieżywno-
ściowych np. lnu, konopi, które przerabia przemysł, produkcję przemysłu spo-
żywczego i gastronomii, część produkcji gałęzi przemysłu kooperujących z rol-
nictwem, a głównie wytwarzających środki produkcji dla rolnictwa, część pro-
dukcji gałęzi przemysłu kooperujących z przemysłem spożywczym (wytwarza-
jących środki produkcji dla przemysłu spożywczego), rolniczy obrót towarowy 
(to marża handlowa za towary w skupie i zaopatrzeniu), usługi produkcyjne dla 
rolnictwa. Ujęcie szersze (sensu largo) obejmuje powyższe człony gospodarki              
i inne działy gospodarki narodowej, jak: budownictwo, transport, łączność, le-
śnictwo i pozostałe gałęzie produkcji materialnej pracujące na rzecz kompleksu 
gospodarki żywnościowej. Udział tych gałęzi można wyrazić wartością produk-
cji globalnej przepływającej do kompleksu gospodarki żywnościowej lub liczbą 
zatrudnionych w ogniwach produkcyjnych kompleksu gospodarki żywnościo-
wej. Podobny sposób definiowania kompleksu gospodarki żywnościowej podaje 
T. Hunek, który uważa, że wszystkie jego człony powinny realizować następu-
jące cele63: zaspokajać społeczne zapotrzebowanie na żywność zarówno pod 
względem struktury asortymentowej, jak i jakościowej (pod względem przydat-
ności, wartości zmysłowej, zdrowotnej, psychologicznej, społecznej, ekologicz-
nej, politycznej64), produkować w sposób efektywny i tani oraz zapewnić oso-
bom zatrudnionym w dziale gospodarki żywnościowej odpowiedni standard ży-
cia. Głównym celem kompleksu gospodarki żywnościowej była produkcja żyw-
ności za pomocą posiadanych środków produkcji, który był realizowany przez 
rolnictwo, jak również przemysł, handel, usługi i administrację. Termin „kom-
pleks gospodarki żywnościowej idealnie pasował do gospodarki nakazowo – 

                                                 
62 Woś A, Kompleks gospodarki żywnościowej, Życie Gospodarcze 1974, nr 33. 
63 T. Hunek, Wyżywienie, rolnictwo i wieś w Polsce, LSW, Warszawa 1975, s. 7-21. 
64 W. Łuczka – Bakuła, Cechy zewnętrzne a jakość żywności [w:] S. Urban, Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy in-
strument konkurencyjności w agrobiznesie, T.1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, Nr 983, 
s.532, [za:] C. Leitzmann, U. Sichert-Oevermann, Lebensmittelqualität und Lenensmittelwahl nach Qualitätsstufen – Ver-
brauchergerechte Empfehlungen für eine zeitgemässe Lebensmittelwahl, [w:] A. Meier – Ploeger, H. Vogtmann, Lebensmit-
telqualität – ganzheitliche Methoden und Konzepte, Alternative Konzepte 66. Verlag C.F. Müller, Karslruhe, 1988, s. 66. 
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rozdzielczej, natomiast w systemie gospodarki rynkowej nazywa się go agrobiz-
nesem. 

Na świecie agrobiznes kształtował się w tych gałęziach gospodarki, które 
były związane z produkcją żywności i wyżywieniem ludności. Źródeł powsta-
wania agrobiznesu należy poszukiwać w okresie, gdy czynności związane                      
z produkcją żywności, jej dystrybucją i sprzedażą wyodrębniono od tradycyjne-
go rolnictwa. W wyniku podziału pracy wyodrębniły się poszczególne gałęzie 
(np. przetwórcze) od rolnictwa i oddzielnie funkcjonowały. Z jednej strony 
techniczne rozczłonkowywanie procesu produkcji żywności, a z drugiej ekono-
miczne integrowanie jego wyodrębnionych ogniw w wyniku długotrwałego 
rozwoju stworzyły nowoczesny agrobiznes.65 
 Definicję agrobiznesu podaje Encyklopedia Britannica, według której jest 
to część współczesnej gospodarki obejmującej produkcję, przetwórstwo oraz 
dystrybucję żywności i produktów pochodnych. Z tak skonstruowanej definicji 
można wnioskować, że wytwarzanie środków produkcji dla rolnictwa, technicz-
ne wyposażenie gospodarstw rolnych, produkcja nawozów mineralnych i na-
sion, przetwórstwo surowców, składowanie i magazynowanie produktów oraz 
ich dystrybucja zostały oddzielone od rolnictwa. Jedną z ważniejszych definicji 
agrobiznesu, uznawanych na rynku międzynarodowym podaje Webster Thired 
New International Dictionery, według którego jest to kombinacja operacji pro-
dukcyjnych, przetwórstwa i dystrybucji środków produkcji niezbędnych dla 
farmerów oraz wytwarzanie produktów rolnych, ich przetwarzanie, składowanie 
i dystrybucja. W Polsce najszerzej pojęcie agrobiznesu opisuje A. Woś, który  
definiuje go na trzy sposoby:  
- jako wyodrębniony subsystem gospodarki narodowej występujący jako 

struktura złożona, zespalająca ze sobą te działalności człowieka, które bezpo-
średnio lub pośrednio uczestniczą w wytwarzaniu finalnych produktów żyw-
nościowych, począwszy od pozyskania surowców pierwotnych aż do zakupu 
żywności przez konsumenta;  

- drugi sposób definiowania agrobiznesu, to uważanie go za dziedzinę aktyw-
ności podmiotów gospodarczych; 

- trzeci sposób definiowania agrobiznesu przez A.Wosia, to określanie go jako 
dziedziny wiedzy i badań naukowych, która została rozwinięta w większości 
renomowanych uniwersytetów ekonomicznych i rolniczych w krajach wyso-
ko rozwiniętych66.  

                                                 
65 A. Woś, Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998. s. 14. 
66 Ibidem... s.14 -18. 
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Agrobiznes został scharakteryzowany przez F. Tomczaka na przykładzie rol-
nictwa USA. Autor uważa, że przemiany strukturalne rolnictwa i jego współcze-
sna modernizacja wyrażona wzrastającą rolą nakładów kapitałowych i inten-
sywnością ich wykorzystania są źródłem jednego z najistotniejszych zjawisk 
występujących w rolnictwie farmerskim (a szerzej we wszystkich nowoczesnych 
formach rolnictwa), tj. stale rosnącej zależności farmerów od nakładów poza 
rolniczych (np. maszyn, środków chemizacyjnych, pasz itp.) oraz firm  wytwa-
rzających i rozprowadzających produkty. Jest to mechanizm wtłaczający farme-
rów i rolnictwo w coraz szerszy kompleks firm przemysłowych, związanych                 
z rynkiem żywności, przetwórstwem, dystrybucją i handlem. Rolnictwo jest sys-
tematycznie coraz mocniej włączane w orbitę działalności sektorów nierolni-
czych, tworząc w konsekwencji system określany mianem agrobiznesu.67                     
F. Kolbusz uważa, że agrobiznes obejmuje kompleks działań i operacji związa-
nych z produkcją i rozprowadzaniem środków produkcji dla rolnictwa, material-
ne zabezpieczenie procesów wytwórczych w gospodarstwach rolnych, magazy-
nowanie zarówno produktów rolnych, jak i środków zaopatrzenia oraz przemysł 
przetwórczy bazujący na surowcach pochodzenia rolniczego. Organizacje i fir-
my agrobiznesu są grupą zróżnicowaną, niejednorodną zarówno pod względem 
zakresu, jak i merytorycznych form działania. Często zaliczane są do pośredni-
ków między producentami rolnymi a konsumentami68. Według S. Dyki to nowy 
i stymulujący okres rozwoju nowoczesnego rolnictwa i gospodarki żywnościo-
wej, którego koncepcja jest konsekwencją dynamicznego podejścia do rolnictwa 
przez włączenie czynników zewnętrznych, które są zaangażowane w produkcję, 
przetwórstwo i dystrybucję żywności69. Bardzo interesujące podejścia do agro-
biznesu prezentują również J. Małysz i F. Kapusta. J. Małysz twierdzi, że jest to 
podsystem gospodarki narodowej, w skład którego wchodzą wszystkie ogniwa 
potrzebne do wytworzenia żywności, dostarczenia jej konsumentowi i wyprodu-
kowania zaawansowanych kulinarnie potraw (funkcja gospodarstwa domowe-
go)70. Natomiast F. Kapusta, że agrobiznes jest produktem historycznego proce-
su integrowania za pomocą środków ekonomicznych tych działalności (sfer) go-
spodarki narodowej, które wcześniej zostały wyodrębnione w toku społecznego 
podziału pracy. Autor uważa, że proces ten rozpoczął się w krajach wysoko 

                                                 
67 F. Tomczak, Rolnictwo rodzinne i agrobiznes w USA, CZS „SCH”, Warszawa 1990, s. 57. 
68 F. Kolbusz, Podstawy marketingu rolnego, Wyd. AE, Kraków 1994, s. 10. 
69 S. Dyka, J. Piwowar, F. Tomczak, Gospodarka rolna w systemie rynkowym, WSI, Radom 1993, s. 76-78. 
70 J. Małysz, Wpływ procesów integracyjnych w agrobiznesie na modernizację i rekonstrukcję rolnictwa i wsi. Mat. na Konf. 
Nauk., Polańczyk 1996, s. 25-36. 
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rozwiniętych na początku XX wieku i rozszerzał się kolejno na inne kraje,                   
w tym na Polskę71. 

 
2.2. Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności i rozwoju agrobiz-

nesu 
Otoczenie instytucjonalne stanowi jeden z elementów otoczenia agrobiznesu, 

w skład którego według A. Wosia wchodzą: państwo, instytucje samorządowe 
(ich zadaniem jest wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej, która wpływa na 
rozwój regionalny), banki i system bankowy (przede wszystkim Banki Spół-
dzielcze i Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., które są wyspecjalizowane               
w obsłudze wszystkich członów agrobiznesu), giełdy towarowe i giełdy papie-
rów wartościowych oraz fundacje. Kontynuowanie budowy i unowocześniania 
funkcjonowania instytucji dla rozwoju obszarów wiejskich stało się jednym                 
z celów polityki rolnej72.  

Głównym zadaniem państwa na rzecz agrobiznesu jest tworzenie prawidło-
wej polityki rolnej polegającej na formułowaniu celów oraz dobór i środków ich 
osiągania. Cele polityki rolnej wynikają z systemu wartości oraz uwarunkowań 
zewnętrznych i makroekonomicznych. Takie ich ujęcie wskazuje, że powinny 
być adekwatne do preferencji społecznych oraz możliwe do osiągnięcia w prze-
widzianym czasie. Rolę polityki wiejskiej w rozwoju agrobiznesu podkreśla               
M. Kłodziński, który uważa, że jej beneficjentami są wszyscy mieszkańcy Pol-
ski73. 

Niezwykle ważnym elementem konkurencyjności polskiego agrobiznesu jest 
protekcjonizm w rolnictwie, który stanowi całość działań politycznych i gospo-
darczych  mających na celu ochronę produkcji krajowej przed konkurencją ze-
wnętrzną przez ochronę rynku wewnętrznego przy pomocy ceł, kontyngentów 
ilościowych, cen wyrównawczych i polityki kursowej. Spektakularnym przykła-
dem tych działań jest ochrona rynku unijnego przed importem chińskich truska-
wek, w których Polska odgrywa znaczącą rolę. Działaniami protekcjonistycz-
nymi są także preferencje eksportowe, ulgi podatkowe czy subsydia dla przed-
siębiorstw eksportujących74. Polski agrobiznes jest subsystemem gospodarki, 
która jest sterowana i regulowana, poddana interwencjonizmowi państwowemu, 

                                                 
71 F. Kapusta, Teoria agrobiznesu , Cz. 1. Wyd. AE, Wrocław 1998, s. 41-42. 
72 Ł. Hardt, Wpływ środowiska instytucjonalnego na rozwój obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo 2004, 
Nr 3, s. 116-131. 
73 M. Kłodziński, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi po inte-
gracji Polski z UE, Wieś i Rolnictwo 2004, Nr 2, s. 108-118. 
74 W. Szymański, Protekcjonizm w rolnictwie, [w:], Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998. 
s. 623. 
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samorządów oraz społecznej kontroli związków zawodowych75. Państwo koor-
dynuje politykę rolną, aby skutecznie prowadzić stały i ewolucyjny rozwój rol-
nictwa o charakterze strategicznym. A. Czyżewski uważa, że dla poprawy kon-
kurencyjności polskiego sektora rolno – żywnościowego niezwykle istotne jest 
prawidłowe prowadzenie rozliczeń budżetowych między Polską a Unią Europej-
ską76. Właściwe określenie posiadanych zasobów oraz możliwości produkcyj-
nych w rolnictwie umożliwia zaplanowanie działań w rolnictwie przez państwo 
tak, aby było prowadzone w kierunku zrównoważonego rozwoju. Ze względu na 
sezonowość zbioru i sprzedaży produktów rolnych nie można zaplanować wiel-
kości produkcji, czy też wysokiej koncentracji i specjalizacji produkcji w dłu-
gim okresie czasu. Jak na początku lat dziewięćdziesiątych zaznaczał J. Wilkin 
przeciętni rolnicy byli zaniepokojeni nową sytuacją polskiego rolnictwa. Pesy-
mizm, niezadowolenie, oczekiwanie pomocy ze strony państwa, bierność i po-
czucie bezradności to podstawowe cechy ówczesnych rolników77. Jak wykazał 
autor w badaniach z lat 1988-1989 jedynie 2% gospodarstw rolnych posiadało 
środki, które mogły być wykorzystane do modernizacji potencjału produkcyjne-
go, co zainicjowało procesy dekapitalizacyjne majątku rolników78.  Od 1989 ro-
ku pojawiła się niewielka część producentów rolnych, która wykazywała posta-
wy prorynkowe. Było to efektem występujących zmian w środowisku ekono-
micznym i społeczno – politycznym w Polsce. Zastąpienie gospodarki planowa-
nej centralnie systemem gospodarki rynkowej spowodowało ograniczenie 
wsparcia ekonomicznego dla jednostek gospodarczych ze strony państwa. Ze 
względu na uwolnienie cen żywności rolnicy i producenci żywności zostali jako 
pierwsi w 1989 roku poddani działaniu mechanizmu rynkowego. Początkowa 
poprawa dochodów realnych rolników i parytetu dochodów ludności rolniczej 
nie trwały długo. Początek lat dziewięćdziesiątych to spadek dochodów realnych 
w rolnictwie i opłacalności produkcji rolnej. Główne przyczyny tej sytuacji to 
gwałtowny wzrost kosztów kredytu, utrudnienia w zbycie wyprodukowanych 
artykułów rolnych, niski stopień organizacji rolników (wytworzenie się „pustki 
instytucjonalnej” wokół rolnictwa, brak wsparcia i radykalne ograniczenie po-

                                                 
75 A. Prusek A, Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych [w:], Samorząd Terytorialny. 
Zadania –gospodarka – rozwój, A. Harańczyk, [pod red.],  WSPiM, Chrzanów 2001, s. 261. 
76 A. Czyżewski, Rozliczenia budżetowe między Polską a Unią Europejską w sektorze rolno – żywnościowym 
jako przesłanka poprawy jego konkurencyjności po 2004 roku [w;] S. Urban, [red.] Agrobiznes 2006, Konkuren-
cja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa, t.2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 
2006, s. 153-158. 
77 J. Wilkin, Zachowania konsumpcyjne i postawy społeczne ludności wiejskiej [w:] Produkcyjne i konsumpcyjne zachowania 
gospodarstw wiejskich w okresie przemian systemowych, J.Lewandowski, J. Wilkin, [pod red.], UW Warszawa 1996  s. 77-
85. 
78 J. Wilkin, Polskie rolnictwo w procesie transformacji – mechanizmy, tendencje i efekty przemian, Problemy Integracji 
Rolnictwa nr 4, 2000, s. 16. 
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mocy państwa oraz pogorszenie się stanu infrastruktury społecznej na wsi)79.               
Z kolei zdaniem J. Siekierskiego interwencyjna polityka państwa w rolnictwie 
ma na celu bezpośrednie podtrzymanie dochodów rolników poprzez oddziały-
wanie środkami rynkowymi i pozarynkowymi na stabilizację cen rolnych. Sku-
tecznym rozwiązaniem mogłoby być promowanie nieformalnych źródeł finan-
sowania MiŚP poprzez stosowanie specjalnych rozwiązań fiskalnych mających 
na celu zwiększenie podziału kapitału (np. szeroko opisywane przez I. Pietrzyk 
„bussines angels”80). Trudno nie zgodzić się z takim twierdzeniem, gdyż gospo-
darka w latach dziewięćdziesiątych poddana została żywiołowemu działaniu 
mechanizmów i praw ekonomicznych. Konieczność stosowania polityki inter-
wencjonizmu państwowego wynika z przyczyn naturalnych, gdyż rolnictwo                   
i gospodarka żywnościowa szczególnie podatne są na fluktuacje koniunkturalne 
i wynikające z cykli specjalnych81. Zdaniem A. Wosia transformacja gospodarki 
w latach 1990-2000 była typu liberalnego, w czasie której rolnictwo zapłaciło 
bardzo wysoką cenę za dochodzenie do nowej równowagi rynkowej i dławienie 
inflacji82. Zarówno w powojennym okresie forsownej industrializacji (1945-
1989), w którym rolnictwo ponosiło znaczną część ciężarów i kosztów związa-
nych z uprzemysłowieniem kraju, jak i transformacji (1990-2000) przekształce-
nia globalne zostały w istotnym stopniu sfinansowane przez rolników, co wpły-
nęło na obniżenie zdolności rozwojowych ich gospodarstw. Oba okresy warun-
kował mechanizm redystrybucji dochodów, gdyż rolnicy korzystali wprawdzie 
ze strumieni środków publicznych (transfery do rolnictwa), ale jednocześnie 
działał silny mechanizm „przepompowywania” dochodów z rolnictwa do innych 
gałęzi gospodarki narodowej. Oceniając funkcjonowanie rolnictwa w latach 
2000-2004 autor konstatuje w swych rozważaniach, że w latach 2001-2003 rząd 
przywiązywał dużą wagę do instrumentów budżetowych i regulacji bezpośred-
nich (takich jak kredyty preferencyjne, poręczenia kredytowe, dofinansowywa-
nie banków, subwencje itp.,), zaznaczając, że w latach 2001-2004 znaczenie in-
strumentów budżetowych miało charakter zmienny. Zmniejszeniu uległy kwoty 
wydatków budżetowych na rolnictwo w 2004 roku (bez KRUS) o 16% w sto-
sunku do roku 2003, jak i w strukturze całego budżetu (1,83% udział w wydat-
kach budżetowych, podczas, gdy w 2002 r. było 2,28%). Od 2004 roku pojawił 
się trzeci strumień finansowania rolnictwa związany z realizacją WPR w ramach 

                                                 
79 S. Makarski, Funkcjonowanie..., s. 13. 
80 I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s. 36-37. 
81 J. Siekierski, Procesy transformacji systemowej w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce, ZP-H „Styrex” s.c. 
Kraków 1996, s. 78-80. 
82 A. Woś, W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2004, s. 62-65. 
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UE (dopłaty bezpośrednie, finansowanie rozwoju obszarów wiejskich, fundusze 
strukturalne i inne)83.  

Bardzo ważną kwestią funkcjonowania agrobiznesu, która jest w gestii oto-
czenia instytucjonalnego jest dbałość o środowisko.  W jego skład wchodzą wa-
runki przyrodnicze, struktura zawodowa ludności (otoczenie demograficzne), 
infrastruktura ekonomiczna, techniczna i społeczna oraz władze lokalne. Szcze-
gólnie ważne dla rozwoju agrobiznesu oraz związanej z nim przedsiębiorczością 
są działania lokalnych władz, które mogą go umożliwiać lub jemu przeciwdzia-
łać. Przykładem są rozwinięte obszary, ale równie często występują takie, które 
są opóźnione w rozwoju.  Opóźnienie wynika z wielu czynników wpływających 
na rozwój agrobiznesu np. przyrodniczych i ekonomicznych.  Czynniki opóźnia-
jące rozwój agrobiznesu to: niewłaściwie prowadzona polityka w zakresie roz-
woju gmin, małych miast i terenów wiejskich, brak sprecyzowanych przepisów 
określających możliwość konkurencji naszego agrobiznesu na rynkach Unii Eu-
ropejskiej, niski stopień urbanizacji terenów, występowanie słabych nieurodzaj-
nych gleb, znaczna ilość indywidualnych gospodarstw rolnych, niewielkie do-
chody z produkcji rolniczej i poza rolniczej, ciągły niepokój polityczny wokół 
agrobiznesu, słabe możliwości w zakresie konkurencji, bardzo niski poziom 
produkcji rolniczej,  nierównomierny rozwój terenów rolniczych oraz słabo 
rozwinięty interwencjonizm państwowy. 

 
2.3. Analiza atrakcyjności sektora agrobiznesu i jego działów 

 
 W celu dokonania oceny atrakcyjności rynku dokonano syntetycznego 
określenia atrakcyjności poszczególnych jego działów czyli rolnictwa, rybołów-
stwa i leśnictwa, przemysłu spożywczego, przemysłu środków produkcji, usług 
materialnych oraz obrotu towarowego. W odniesieniu do każdego działu agro-
biznesu dokonano analizy podstawowych celów przedsiębiorstw, stanu ich za-
sobów, jak również oceny ich otoczenia rynkowego z punktu widzenia oferowa-
nych możliwości i potencjalnych zagrożeń. Sama procedura analizy atrakcyjno-
ści poszczególnych segmentów objęła kilka faz, a punktem wyjścia było zesta-
wienie listy czynników, które określają wysokość utargu i poziom zysku. Jako 
najważniejsze czynniki uwzględniono te, które decydują o dynamice rozwoju 
poszczególnych działów agrobiznesu, prawdopodobieństwo wejścia na rynek 
konkurentów i koszty własne wejścia na rynek. Uwzględniono analizę docho-
dowości jednostek gospodarczych już funkcjonujących w danym dziale sektora 

                                                 
83 Ibidem, s. 65-68. 
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agrobiznesu, określono poziom i tempo wzrostu zysku oraz kształtowanie się 
poziomu rozwoju. Jako czynniki uzupełniające i ważne dla atrakcyjności rynku 
uwzględniono w przeprowadzonych badaniach hipotetyczne zewnętrzne zagro-
żenia wynikające z przyjętych regulacji prawnych, wydarzeń międzynarodo-
wych, wzrostu bezrobocia oraz inne, przyczyniające się do spadku popytu.  
 Kolejnym etapem było przypisanie określonej wagi dla poszczególnych 
kryteriów, których ogólna wartość wyniosła 100%. Ważność każdego czynnika 
została oceniona w stosunku do innych i tę procedurę zastosowano w stosunku 
do każdego działu agrobiznesu. Przypisanie wag dla poszczególnych kryteriów 
umożliwiło przejście do następnego etapu badania, którym było ustalenie skali 
ocen dla każdego czynnika. Skala ocen była zawarta w widełkach od 1 do 10 
stopni, gdyż są one powiązane z systemem pomocniczych aspektów określają-
cych sytuacje rynkowe, dla których dany stopień mógł zostać przyznany. Usta-
lona lista kryteriów, przypisanie im wag oraz skali stopniowania umożliwiły do-
konanie klasyfikacji działów rynku agrobiznesu przy pomocy oceny wszystkich 
wyznaczników ich atrakcyjności. Po pomnożeniu wag przez oceny otrzymano 
liczby punktów, które po zsumowaniu odzwierciedliły tzw. zagregowany 
wskaźnik atrakcyjności ocenianego działu. Na tej podstawie wyznaczono działy 
najwyżej notowane, które można uznać za rokujące uzyskanie najlepszych efek-
tów ekonomicznych i godne zainteresowania przez przedsiębiorców. Na pod-
stawie przeprowadzonych badań klasyfikację atrakcyjności  poszczególnych 
działów agrobiznesu w otrzymanym rankingu można przedstawić następująco:  
1. dział obrotu towarowego   - 8,55, 
2. dział przemysłu spożywczego  - 8,10, 
3. dział usług materialnych    - 7,50, 
4. dział rolnictwa    - 7,15, 
5. dział rybołówstwa, leśnictwa  - 6,55, 
6. dział przemysłu środków produkcji  - 6,35. 
 Ogólna ocena atrakcyjności sektora agrobiznesu po zsumowaniu wszystkich czynni-
ków w poszczególnych jego działach oraz ich oceny i na podstawie późniejszego policzenia 
średnich wyniosła 7, 28 co jest wynikiem dobrym i zachęcającym do inwestowania przez 
przedsiębiorców w sektorze. Wyniki oceny atrakcyjności sektora przedstawia tabela  2.1. Naj-
lepszy wynik w powyższym zestawieniu osiągnęły dwie branże - dział obrotu towarowego                 
i dział przemysłu spożywczego, co świadczy o ich dużym potencjale względem rozwoju. Są 
to branże wiodące, które zajmują się dystrybucją produktów i ich sprzedażą oraz przetwór-
stwem produktów rolnych. Pośrodku uplasowały się działy usług materialnych i samego rol-
nictwa, które są związane poziomym układem funkcjonowania. Są to działy zapewniające                     
i warunkujące ogólne funkcjonowanie agrobiznesu, bez których pozostałe działy nie mogłyby 
działać na właściwym poziomie. Najniżej w przeprowadzonym badaniu uplasowały się działy 
rybołówstwa, leśnictwa oraz dział przemysłu środków produkcji. Dział rybołówstwa i leśnic-
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twa jest działem uzupełniającym dostarczanie surowców rolniczych do dalszego przetwór-
stwa. Rybołówstwo dostarcza na rynek produkt przeznaczony dla szerokiego odbiorcy – kon-
sumenta, a leśnictwo zapewnia surowiec dla szerokiej gamy przemysłów i odbiorców indywi-
dualnych. Istotną i niezbędną funkcję w agrobiznesie pełni dział przemysłu środków produk-
cji, który obsługuje pozostałe pięć działów agrobiznesu oraz zapewnia narzędzia i środki pro-
dukcji. Jego poziom technologiczny i organizacyjny ocenia się jako średni, niemniej jednak 
konkurencyjny pod względem cen na rynku europejskim. 

Dokonując powyższej oceny atrakcyjności działów sektora agrobiznesu zdawano so-
bie sprawę z braku dostatecznie zobiektywizowanych przesłanek do ustalenia wagi kryteriów 
wartościowania. Ustalenia te zostały sporządzone na podstawie badań statystycznych, które 
ukierunkowały sposób oceny, ich wartościowanie i założoną prawidłowość heurystycznego 
myślenia w podjęciu ostatecznej decyzji względem oceny. Jak zauważył J. Altkorn 
„...stosowane mnożniki ważności są wypadkową oceny realiów rynku i możliwości przedsię-
biorstwa oraz kwalifikacji i wyobraźni osób dokonujących ocen. Oznacza to, że w niektórych 
obszarach ocen mnożniki ważności można weryfikować tylko metodą prób i błędów84”.  

 

2.4. Miejsce polskich przedsiębiorstw agrobiznesu w Unii Europejskiej i na 
świecie 

Jak zauważył R. Urban wyniki finansowe 2004 roku przemysłu spożywczego były re-
kordowymi, nie osiąganymi przez niego po 1990 roku. Kwota zysku netto przemysłu spo-
żywczego zwiększyła się prawie trzykrotnie z 1.6 mld zł do 4,65 mld zł, a rentowność netto 
wzrosła 2,5 krotnie z 1,56 % do 3,87 % przychodów netto. Wszystkie branże sektora miały 
dodatni wynik, nie było zagrożeń dla kontynuowania i rozwijania zarówno działalności ope-
racyjnej, jak i inwestycyjnej. Wyjątek stanowiło przetwórstwo mięsa i branża winiarska85. 
Wyniki ekonomiczne przemysłu spożywczego w latach 1998 – 2004 przedstawia tabela 2.2. 
Wzrost zysku i rentowności osiągnięto w wyniku: zwiększenia marży netto (nadwyżki opera-
cyjnej) z 8,5 % w 2003 r. do 9,6 % przychodów w 2004 r., obniżenia kosztów finansowych o 
1/3 (z 3,35 % do 1,5 % przychodów), obniżenia stopy opodatkowania wyniku brutto (z 39,5 
% do 19 % w 2004 r.), zmiany struktury nadwyżki operacyjnej, którą tylko w 25 % finansuje 
kapitał obcy i podatek dochodowy, a w 75 % jest opłatą kapitału własnego (60% w 2003 r.). 
Dużą rolę w kształtowaniu poziomu przeciętnego wskaźnika rentowności odegrał też wzrost 
liczby firm rentownych (z 74,4 do 78,9) i ich udziału w obrotach przemysłu (z 79 do 83,3%). 

Należy zauważyć, że rok 2004 był przełomowy w funkcjonowaniu polskiego 
przemysłu rolno – spożywczego, gdyż był to okres, w którym nasz kraj otrzymał pełne 
prawa członkowskie Unii Europejskiej, co oznaczało zmianę polityki rolnej i koniecz-
ność wdrożenia procedur Wspólnej Polityki Rolnej. Powyższe wskaźniki pokazują, że 
dla tego przemysłu członkostwo w Unii jest właściwie obraną drogą. Firmy przemysłu 
spożywczego osiągnęły bardzo dobre wyniki w roku 2004. Dotyczy to przede wszyst-
kim firm przetwórstwa produktów zwierzęcych i roślinnych, wtórnego przetwórstwa                
i produkcji używek. We wszystkich branżach przemysłu spożywczego sytuacja eko-
nomiczno-finansowa jest stabilna, co wpływa na bezpieczne funkcjonowanie jedno-
stek. Polska, stając się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej została objęta 
wspólną taryfą celną, co umożliwiło jej nieskrępowany obrót towarami w ramach UE. 

                                                 
84 J. Altkorn [red.], Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1992, s. 151-152. 
85 R. Urban, Stan finansowy przemysłu spożywczego po przystąpieniu do Unii Europejskiej, „Przemysł Spożywczy 2005, nr 
5, s. 2. 
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Wszystkie polskie przedsiębiorstwa i ich produkty od dnia 1 maja 2004 roku funkcjo-
nują na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Praktyczne stosowanie zasady swobod-
nego przepływu towarów otwarło rynek dla handlu ze wszystkimi krajami członkow-
skimi bez barier, ograniczeń, kontyngentów i ceł. Dzięki temu polskie przedsiębior-
stwa zwiększyły o 40 % eksport towarów rolno – spożywczych, co jest wynikiem róż-
nic cen między produktami polskimi i unijnymi, jak również ich dobrej jakości. 
Wzrost gospodarczy, który nastąpił w pierwszych dwóch latach po przyjęciu Polski do 
Unii Europejskiej sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. 
2006 rok upłynął także pod znakiem fuzji i przejęć wśród wielu firm handlowych                        
w branży spożywczej, ale polski rynek sieci handlowych jest wciąż jednym z najmniej 
skonsolidowanych w Europie. Najważniejszymi graczami na tym rynku są: Makro 
Cash and Carry Polska S.A. w Warszawie, Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.                      
w Warszawie, Tesco Polska sp. z o.o. w Krakowie, Carrefour Polska w Warszawie i 
Polska Sieć Handlowa „Leviatan” w Olkuszu86. Powiększa i konsoliduje się liczba 
hurtowników, a polskie firmy zaczynają inwestować na wschodnim rynku, gdzie bu-
dują swoje fabryki i sprzedają wytworzone w nich produkty87.  

Tabela 2.2. 
Wyniki ekonomiczne przemysłu spożywczego w latach 1998 - 2004 

 
Wyszczególnienie 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 
Przyrost produkcji w cenach stałych 
 

 
7,5 

 
0,4 

 
1,3 

 
4,8 

 
-0,2 

 
5,6 

 
6,0 

 
Wskaźnik rentowności przychodów netto 
(w%): 
zysk brutto  
zysk netto 
przychody gotówki 
nadwyżka operacyjna 

 
 
 

2,62 
1,15 
4,32 
9,36 

 
 
 

0,95 
-0,39 
3,01 
8,17 

 
 
 

1,32 
0,24 
3,58 
8,08 

 
 
 

2,58 
1,19 
5,20 

10,75 

 
 
 

3,03 
1,99 
5,47 
8,87 

 
 
 

2,58 
1,56 
5,11 
8,47 

 
 
 

4,77 
3,87 
7,18 
9,59 

 
 
Koszty finansowe przychodów netto (w%) 
 

 
3,56 

 
3,82 

 
3,42 

 
4,20 

 
2,36 

 
2,34 

 
1,50 

 
Współczynniki płynności 
 

 
1,26 

 
1,21 

 
1,19 

 
1,20 

 
1,19 

 
1,19 

 
1,22 

 
Stopa inwestowania 
 

 
1,88 

 
1,75 

 
1,39 

 
1,28 

 
1,15 

 
1,36 

 
1,63 

 
Udział przedsiębiorstw osiągających zyski 
netto (w%): 
w ogólnej liczbie firm 
w przychodach przemysłu 
 

 
 
 

60,0 
65,7 

 
 
 

60,6 
67,3 

 
 
 

65,3 
70,9 

 
 
 

69,4 
73,6 

 
 
 

72,1 
78,3 

 
 
 

74,4 
79,0 

 
 
 

78,9 
83,3 

 

 
Źródło: R. Urban, Stan finansowy przemysłu spożywczego po przystąpieniu do Unii Europejskiej, 

„Przemysł Spożywczy 2005, nr 5, s. 2. 
 

Jakość produktów wytwarzanych przez polskie przedsiębiorstwa musiała być 
dopasowana z dniem wejścia na rynek europejski do obowiązujących jednoli-

                                                 
86 Ranking sieci według Home & Market, http://www.lewiatan.pl/aktualnosci/aktualnosci/1/43/. 
87 M. Chądzyński, K. Paulewicz,, M. Gawrychowski, Czas przejęć nie minął, Prognozy 2007, „Parkiet” 2007,  s.22. 
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tych norm unijnych – technicznych, sanitarnych i weterynaryjnych. Konsumenci 
europejscy wymagają od producentów oferty zdrowej żywności, która jest 
atrakcyjna pod względem opakowania i spełnia wymagania smakowe. Niezwy-
kle ważnym zagadnieniem jest to, gdzie i w jakich warunkach powstały surowce 
użyte do produkcji, gdzie wytworzono produkt i jakie komponenty znalazły się 
w jego składzie. Stąd też tak wysoko zostały wyznaczone normy, które muszą 
spełniać przedsiębiorstwa będące producentami artykułów żywnościowych. Pol-
skie przedsiębiorstwa znalazły się wśród innych, wcześniej funkcjonujących na 
wymagającym rynku unijnym, gdzie prowadzona jest polityka polegająca na 
ochronie konsumenta i konkurencji, oraz obowiązują regulacje Światowej Orga-
nizacji Handlu. Z jednej strony – dostały się w obszar protekcjonizmu (ochrony 
rynku wobec krajów trzecich – nie należących do Unii Europejskiej), z drugiej 
zaś - weszły w obszar globalnej współzależności wyznaczony przez reguły go-
spodarki światowej88.  W związku z tym przedsiębiorstwa utraciły pośrednio 
znaczenie przynależności państwowej, a musiały dostosować się do obowiązu-
jącego prawa i reguł unijnych. Przyczyniło się to do dalszej liberalizacji handlu 
rolno – spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej. Negocjacje w sprawie regu-
lowania problemów handlu światowego, znane pod nazwą Rundy Doha, które       
w istotny sposób dotyczą funkcjonowania polskich przedsiębiorstw rolno – spo-
żywczych były prowadzone w 2001 r. przez 147 państw, członków Światowej 
Organizacji Handlu. Negocjacje dotyczyły liberalizacji międzynarodowego han-
dlu rolno – spożywczego i były skoncentrowane głównie na trzech celach: 
znacznej poprawie dostępu do rynku, ograniczeniu subwencji eksportowych                  
z perspektywą ich likwidacji, znacznym ograniczeniu zakłócającego handel 
międzynarodowy wsparcia krajowego. Były to główne założenia art.13 Deklara-
cji Ministrów otwierającego rundę i przyjętej na zasadzie konsensusu (Doha – 
Katar: 20 listopada 2001 r.)89. Przyjęta Deklaracja zakładała uwzględnienie roz-
woju gospodarczego państw rozwijających się pod względem gospodarczym, 
bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich. Niestety prak-
tyczna realizacja wynegocjowanego porozumienia przysparza wielu kłopotów. 
Powstał już szczegółowy „Program Pracy”, który jest dokumentem zawierają-
cym możliwości w zakresie praktycznej realizacji decyzji zawartych w deklara-
cji oraz ich rozwinięcie, niemniej jednak przyjęto go dopiero po trzech latach 
negocjacji, a więc 30 lipca 2004 r. w Genewie. Rokowania techniczne zakoń-
czono w grudniu 2005 r. na spotkaniu w Hongkongu. Osiągnięcie konsensusu 

                                                 
88M.  Duczkowska – Piasecka, Jak odnaleźć się w Unii Europejskiej, „Przemysł Spożywczy” 2004, nr 4, s.13-14. 
89 J. Rowiński, Skutki dalszej liberalizacji handlu rolno – spożywczego dla UE i Polski, , „Przemysł Spożywczy” 2005, nr 1, 
s.18-20. 



48 
 

umożliwia praktyczną realizację rezultatów negocjacji Rundy Doha od początku 
2007 r., przy czym znowelizowane „Porozumienie w sprawie rolnictwa” zacznie 
obowiązywać w roku 2013. W myśl porozumienia reformy zaczną się dopiero 
za kilku lat. I dopiero w 2013 r. UE będzie musiała zlikwidować dopłaty ekspor-
towe dla producentów mleka, cukru, wołowiny, zbóż itp. Biedne kraje - dla któ-
rych eksport towarów rolniczych to jedyna szansa na wzbogacenie się - począt-
kowo żądały zniesienia tych dopłat już w 2010 r. UE przekonała je jednak, że w 
2013 r. skończy się kolejny, siedmioletni budżet Wspólnoty i wtedy będzie oka-
zja, by zreformować Wspólną Politykę Rolną. W zamian za skromne ustępstwa 
Unii, pozostałe kraje świata będą musiały znieść bariery celne na rynkach towa-
rów i usług. Wprowadzenie ich w życie doprowadzi w dalszej perspektywie do 
utrudnienia konkurowania artykułom rolno – spożywczym eksportowanym 
przez państwa Unii Europejskiej na rynku międzynarodowym, co ograniczy 
eksport rolno – spożywczy Wspólnoty. Bardzo mocno zainteresowane wynika-
mi rokowań są takie kraje jak Francja (na rynku zbóż) i kraje o niskich kosztach 
produkcji (Argentyna, Australia, Brazylia, Nowa Zelandia, Tajlandia, ale i bar-
dzo bogate kraje, takie jak Stany Zjednoczone i Kanada), które mogą mieć trud-
ności przy ograniczaniu subwencji eksportowych. Szczególne znaczenie ma dla 
polskich przedsiębiorstw eksportujących produkty żywnościowe rynek wschod-
ni z Rosją i Ukrainą na czele. Jednak najważniejszy jest  wewnętrzny rynek 
unijny, który stał się głównym spektrum zainteresowania naszych przedsię-
biorstw, z dnia na dzień zwiększających eksport artykułów spożywczych.  

 
 

2.5. Przemysł rolno – spożywczy jako ogniwo agrobiznesu w łańcuchu żyw-
nościowym 

 
Istotną rolę w agrobiznesie ma do spełnienia przemysł spożywczy, który 

jest głównym odbiorcą produktów gospodarstw rolniczych. Przemysł spożyw-
czy wraz ze swoimi zakładami wpływa na integrację ogniw agrobiznesu, ponie-
waż kontraktuje, zakupuje u rolników, jak i innych producentów produkty rolne, 
przetwarza je na uszlachetnione produkty żywnościowe, które są sprzedawane 
na rynku wewnętrznym i eksportowane. Istotna jest rola zakładów przetwór-
czych przemysłu spożywczego, które pełnią funkcję produkcyjną i przetwórczą. 
Zakłady przetwórcze prowadzą swoje punkty skupu surowców rolniczych, 
punkty sprzedaży produktów dla rolnictwa, posiadają swoje rampy przeładun-
kowe, chłodnie, magazyny i przedsiębiorstwa transportowe. 
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 Przemysł rolno – spożywczy jest niewątpliwie najważniejszym ogniwem 
agrobiznesu, gdyż jego zadaniem jest zabezpieczenie nietrwałych surowców ro-
ślinnych i zwierzęcych, czyli przetworzenie ich na bardziej trwałe i bezpieczne 
produkty do spożycia. Artykuły spożywcze muszą być wartościowe pod wzglę-
dem odżywczym, świeże i atrakcyjnie opakowane. Skala przetwórstwa rolnicze-
go uległa na przełomie wieków wyraźnemu zwiększeniu, co było wynikiem 
szybko rosnącej urbanizacji i industrializacji, których rozwój umożliwił lokali-
zację zakładów przetwórczych z dala od rejonów rolniczych i centrów spożycia. 
Spowodowało to konieczność stosowania przez przedsiębiorstwa przetwórcze 
wysoko zaawansowanych chemicznie środków konserwujących produkty spo-
żywcze, które wpływają na obniżenie ich wartości smakowych i zdrowotnych. 
Dzisiaj można przechowywać produkty pochodzenia rolniczego przez wiele 
miesięcy, a produkty spożywcze przez kilka lat, więc istnieje potrzeba logi-
stycznego zaprogramowania ich produkcji, transportu i magazynowania. Pro-
dukty wymagające wielomiesięcznego przechowywania wymagają zastosowa-
nia odpowiedniego opakowania, co wiąże się z zastosowaniem złożonych metod 
technicznych i kontrolno – analitycznych. Wzrost inwestycji i przekształceń 
własnościowych poprawił stan wyposażenia technologicznego i wpłynął na po-
szerzenie oferty asortymentowej90. W obecnych czasach, gdy zakłady przetwór-
stwa spożywczego muszą bezwzględnie stosować wytyczne systemu HACC P - 
trwałość, jakość higieniczna, odżywcza i smakowa produktów spożywczych jest 
bardzo wysoka. Przemysł rolno – spożywczy jest traktowany w sektorze agro-
biznesu jako zespół procesów tworzących jedno z najistotniejszych ogniw i zaj-
mujący trzy podstawowe pod względem oddziaływania obszary91: 
- zakres najwęższy obejmuje tylko przetwórstwo płodów rolniczych, co sta-

nowi treść jego branż (gałęzi), 
- zakres średni, który zaczyna się u „wrót farmy”, a kończy na „talerzu kon-

sumenta”, obejmuje oprócz samego przetwórstwa, zagadnienia przechowal-
nictwa i skupu surowców, obrotu żywności oraz technologii i higieny przy-
rządzania potraw, 

- zakres najszerszy obejmuje wiele zagadnień produkcyjno – rolniczych (np. 
odmian, nasion, ochrony roślin, zwłaszcza w związku z możliwością che-
micznych skażeń żywności) oraz problematykę żywieniową, z jej fizjolo-
gicznymi, higienicznymi i ekonomicznymi aspektami. 
Przemysł rolno – spożywczy jest podzielony na następujące działy (według 

Europejskiej Klasyfikacji Działalności wprowadzonej do stosowania                           
w 1991r.)92: 
- produkcja, przetwórstwo oraz konserwowanie mięsa i produktów mięsnych, 
- przetwórstwo i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa, 
                                                 
90 S. Urban, Rola przemysłu rolno – spożywczego w kształtowaniu jakości życia współczesnych Polaków [w:] 
Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 
901, 513-520. 
91 Z. Brodziński, E.K. Chyłek, Doradztwo w agrobiznesie, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1999, s. 133. 
92 Klasyfikacja została opracowana na podstawie wydawnictwa Biura Statystycznego Wspólnot Europejskich EUROSTAT. 
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- przetwórstwo owoców i warzyw, 
- produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 
- produkcja artykułów mleczarskich, 
- wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i produktów skrobiowych, 
- produkcja gotowych pasz dla zwierząt, 
- produkcja pozostałych artykułów spożywczych, produkcja napojów. 

Powiązania przemysłu spożywczego w łańcuchu agrobiznesu zostały przed-
stawione na rys. 2.2. Schemat obejmuje powiązania wszystkich podstawowych 
sfer oddziaływania występujących w procesie wytwarzania produktu finalnego, 
czyli żywności i napojów przeznaczonych do konsumpcji. W technologii żyw-
ności dominują procesy o charakterze wytwórczym, które są wynikiem tworze-
nia nowych produktów posiadających wysokie wartości odżywcze. Sektor rolno 
– spożywczy jest jednym z najbardziej znaczących dla gospodarki narodowej. 
W fazie pełnego członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej i konieczności 
realizacji postulatów Wspólnej Polityki Rolnej stał się bardzo atrakcyjnym kon-
kurencyjnie sektorem w krajowej gospodarce i na międzynarodowym rynku. 

 

Rys. 2.2. Schemat łańcucha agrobiznesu – łańcuch żywnościowy. 
Źródło: Z. Brodziński, E.K. Chyłek, Doradztwo w agrobiznesie, Wydawnictwo ART,  

Olsztyn 1999, s. 134. 
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Niewątpliwie przyczynił się do tego długotrwały okres transformacji pol-

skiej gospodarki i przystosowania jej do warunków rynkowych. Okres przej-
ściowy stworzył nowe możliwości rozwoju przemysłu rolno - spożywczego, 
które przejawiają się w nowej polityce finansowej, kredytowej i własnościowej. 
Pojawiają się nowe możliwości funkcjonowania firm na rynkach Unii Europej-
skiej i współpracy na rynkach światowych. Polska stała się krajem członkow-
skim Unii Europejskiej i uczestniczy w unijnym łańcuchu gospodarki żywno-
ściowej. Dla polskich przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego rynek 
unijny stwarza nowe wyzwania i możliwości, ale również zobowiązuje do funk-
cjonowania na najwyższym światowym poziomie. 
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Rozdział 3 
 

WYBRANE CZYNNIKI ROZWOJU PRZEDSI ĘBIORSTW 
PRZEMYSŁU ROLNO – SPOŻYWCZEGO W SEKTORZE 

AGROBIZNESU 
 

3.5. Czynniki wewnętrzne, zewnętrzne i systemowe determinują-
ce rozwój przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 

 
Na rozwój przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego w sektorze 

agrobiznesu szeroki wpływ mają czynniki produkcji, egzogeniczne i endoge-
niczne. Aby szerzej je przedstawić dokonano ogólnej ich klasyfikacji tak, aby 
można ocenić stopień tego wpływu w ujęciu przyczynowo – skutkowym. Czyn-
niki determinujące rozwój przemysłu rolno – spożywczego można uważać za 
siły sprawcze zmian posiadające zróżnicowany charakter wynikający z właści-
wości natury i dyscypliny, z której się wywodzą. Powiązanie czynników z wie-
lowymiarowością dyscyplin naukowych znajduje wyraz w wymiarach życia go-
spodarczego, których wpływ na rozwój przemysłu rolno – spożywczego jest od-
czuwalny i merytorycznie uzasadniony. Klasyfikację czynników warunkujących 
rozwój przemysłu rolno – spożywczego przedstawia tabela 3.1. 

Podstawowym czynnikiem w sektorze agrobiznesu jest ziemia, od której 
jakości zależy końcowy produkt przemysłu rolno – spożywczego. Jest to naj-
ważniejszy i szczególny czynnik, gdyż posiada własny potencjał produkcyjny. 
Oceniając wartość ziemi jako czynnika produkcyjnego wpływającego na war-
tość produktów przemysłu rolno – spożywczego należy zauważyć, że jest ona 
wprost proporcjonalna do udziału rolnictwa w wytwarzanym produkcie. Im lep-
sza jakość ziemi, tym lepszy produkt pod względem odżywczym i smakowym. 
Niejednokrotnie jakość gleby warunkuje jej potencjał produkcyjny, który po-
średnio jest też zależny od klimatu i rodzaju skały macierzystej, z której gleba 
powstała. Najistotniejsze cechy szczególne ziemi to: nieprzemieszczalność, nie-
pomnażalność i niezniszczalność. W literaturze światowej jako podstawowe 
mierniki wykorzystania ziemi wymienia się: poziom produkcji rolniczej na 1 ha 
użytków rolnych, poziom plonów i strukturę zasiewów. Biorąc je pod uwagę 
należy stwierdzić, że Polska jest krajem o średnim poziomie produkcyjności 
ziemi a poziom plonów (podstawowych 4 zbóż) kształtuje się w okolicach 50-
60% wyników uzyskiwanych przez kraje o najlepiej rozwiniętym rolnictwie.  
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Tabela 3.1. 

Klasyfikacja czynników warunkujących rozwój przemysłu rolno – spożywczego 

Czynniki ogólne Czynniki szczegółowe 

Produkcji Ziemia 
Praca 
Kapitał 

Egzogeniczne (zewnętrzne) Dynamizm rozwojowy całej gospodarki 
Tempo przekształceń gospodarki 
Zdolność dostosowania się do nowych wyzwań 

Endogeniczne (wewnętrzne) Poziom i stabilność jakości, atrakcyjności i funkcjonalność oferowanych 
towarów i usług 
Poziom kosztów i cen 
Siła ekonomiczna przedsiębiorstw 
Sprawność rynkowa firm zależna od ich organizacji i zarządzania 

Źródło: opracowanie własne. 

Drugim czynnikiem produkcji w agrobiznesie jest praca, a właściwie jej 
zasoby, które w przypadku przemysłu rolno – spożywczego spełniają w procesie 
produkcji 3 funkcje: inicjują go, realizują i korzystają z jego efektów. Pracę 
można uznać za podstawowy czynnik produkcji, gdyż właściwości tego zasobu 
są uznawane w ekonomii za decydujące w dynamice jego rozwoju. Jak zauważa 
J. Górecki czynnik ten jest odpowiedzialny za racjonalność organizacji i jej 
efekty w rolnictwie93. Zwykle zasoby pracy rozpatrywane są w trzech wymia-
rach: jako zasoby siły fizycznej, jako zasoby wiedzy i umiejętności oraz źródło 
motywacji i aspiracji94. Proces produkcji żywności rozpoczyna się u rolnika, 
który jest osobą odpowiedzialną za pierwszy jego etap. Rolnik jest zarówno 
przedsiębiorcą, jak i wykonawcą, stąd też prowadzenie gospodarstwa rolnego 
wymaga posiadania umiejętności z wielu dziedzin na różnym poziomie. Produ-
kowanie żywności uzależnione jest od jej naturalnego cyklu rozwoju, który na-
rzuca obowiązek wykonywania potrzebnych czynności we właściwym czasie. 
Większość prac w rolnictwie uzależniona jest od znajomości praw przyrody, 
które rolnik musi poznać i do nich się dostosować. Do wykonywania tych czyn-
ności potrzebna jest rolnikowi wiedza techniczna o środkach produkcji, zarówno 
o narzędziach, maszynach, ich budowie i obsłudze, jak i o środkach chemicz-
nych (nawozach, środkach owadobójczych, chwastobójczych, grzybobójczych, 
metodach przyrządzania karmy dla zwierząt itp.). Aby rolnik mógł wykorzystać 
efekty swojej pracy potrzebna mu jest właściwa wiedza ekonomiczna, która po-
zwoli na prowadzenie produkcji w opłacalny sposób. Rolnik – przedsiębiorca 
musi rozumieć procesy rynkowe, umieć prowadzić kalkulację kosztów własnych 

                                                 
93 J. Górecki, Rola czynnika ludzkiego i kapitału społecznego w procesie rozwoju wsi i rolnictwa Polski po jej akcesji do UE, 
Wieś i Rolnictwo 2004, Nr 2, s. 187-198. 
94 A. Kowalski, Czynniki produkcji w agrobiznesie, [w:], Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, WSSE Warszawa 
1998, s. 108-114. 
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i zarządzać swoim gospodarstwem. Powinien także umieć relatywizować stosu-
nek pomiędzy nakładem pracy i środków rzeczowych a osiąganymi rezultatami 
ze swojej działalności. Za bardzo istotne w rozwoju gospodarstw rolnych należy 
uznać elementy wiedzy z zakresu stosunków społecznych, politycznych, wiedzy 
o przepisach prawnych, sposobach postępowania władzy oraz funkcjonowania 
podmiotów zajmujących się zaopatrzeniem i skupem. Ponadto każdy rolnik ko-
rzysta z przekazanej mu wiedzy przez starsze pokolenie, która umożliwia pro-
dukowanie żywności zgodnie z recepturami swoich poprzedników. Niezwykle 
istotny jest poziom wykształcenia przedsiębiorców rolnych, który oprócz do-
kładnego zrozumienia istoty procesów zachodzących w rolnictwie pomaga zro-
zumieć potrzebę wdrażania innowacji technicznych i technologicznych. Efektem 
wprowadzania przekształceń o charakterze technicznym jest redukcja zasobów 
siły roboczej i spadek nakładów pracy żywej na produkcję rolniczą, co w przy-
padku polskiego rolnictwa można traktować jako zagadnienie priorytetowe.  

Czynnik pracy w zakresie ilościowym nie ogranicza rozwoju rolnictwa               
i przemysłu rolno – spożywczego, natomiast pod względem jakościowym należy 
się liczyć z ograniczeniami pod względem jego potencjału. Rozwój gospodarczy 
doprowadza do zmian w relacji pomiędzy rolnictwem, a przetwórstwem rolno – 
spożywczym, co szczególnie widać w wielkości zatrudnienia w obydwu dzia-
łach. Wysokie zatrudnienie w rolnictwie jest cechą krajów słabo rozwiniętych 
gospodarczo, natomiast niskie jest cechą wysoko rozwiniętych. Relacja ta 
kształtuje się odwrotnie w przypadku przetwórstwa rolno – spożywczego, gdzie 
wysokie zatrudnienie występuje w krajach rozwiniętych, natomiast niskie w kra-
jach słabo rozwiniętych gospodarczo.  

Jako trzeci podstawowy czynnik produkcji warunkujący rozwój agrobiz-
nesu i przemysłu rolno – spożywczego należy uznać kapitał, który stanowi ze-
spół elementów pracy uprzedmiotowionej biorącej udział w procesie produkcji. 
Kapitał w agrobiznesie to wszystkie elementy pracy uprzedmiotowionej, które 
biorą udział w procesie produkcji. Jako elementy składowe kapitału w agrobiz-
nesie można wymienić dwie zasadnicze grupy – obrotowe środki produkcji                 
i środki pracy. Obrotowe środki produkcji to nawozy, pasze, nasiona, usługi                 
i paliwo, a środki pracy to maszyny, urządzenia, budynki i budowle, urządzenia 
wodno – melioracyjne, stado podstawowe i wieloletnie plantacje drzew i krze-
wów. Środki obrotowe zużywają się w okresie jednego roku, natomiast środki 
pracy mogą służyć kilka lub kilkadziesiąt lat w procesie produkcyjnym. Postęp 
naukowo-techniczny i wzrost kapitału przyczynia się do rozwoju postępu tech-
nicznego, unowocześniania środków obrotowych i podnoszenia jakości pracy, 
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co przekłada się na redukcję zasobów siły roboczej i ewolucję struktury obsza-
rowej gospodarstw. Podobnie sytuacja kształtuje się w przedsiębiorstwach 
przemysłu rolno – spożywczego, w których osiągane są lepsze wyniki jako po-
chodna wzrostu poziomu wyposażenia technologicznego. Jakość i wielkość 
środków trwałych, w które wyposażone są firmy spożywcze zależy od takich 
czynników jak: struktura i możliwości przemysłów je wytwarzających, zdolność 
firm spożywczych do akumulacji i inwestowania oraz praktyczna efektywność 
ich wykorzystania. Istotną rolę pełnią również usługi produkcyjne wykonywane 
na rzecz całego sektora agrobiznesu oraz przemysłu rolno – spożywczego, gdyż 
wzrost popytu na nie staje się wyrazem jego nowoczesności. W sektorze agro-
biznesu występują zmiany dotyczące skupu i obrotu surowcami rolnymi oraz 
gotowymi produktami spożywczymi. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost 
postępu i rozbudowę handlowej obsługi rolnictwa. Od początku lat dziewięć-
dziesiątych utrzymuje się wysoka stopa inwestowania w przemyśle spożyw-
czym, który wyposażony jest w nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne, na-
stępuje modernizacja przetwórstwa spożywczego, unowocześniana jest struktura 
kapitału wytwórczego, podnoszony standard technologiczny i techniczny.                        
W przedsiębiorstwach przemysłu rolno – spożywczego stosuje się coraz więcej 
nowoczesnych maszyn i urządzeń o światowym standardzie, dzięki czemu 
zmniejszana jest luka technologiczna, unowocześniane jest przetwórstwo spo-
żywcze i powstają zakłady o wysokim standardzie technicznym i sanitarnym.  
 Drugą grupę czynników wpływających na stan funkcjonowania przemysłu 
rolno spożywczego stanowią czynniki egzogeniczne potocznie nazywane ze-
wnętrznymi, na które decydent nie ma wpływu, a należy je uwzględniać w ana-
lizie jako pewne ograniczenia zewnętrzne. Kształtowane są one losowo lub 
przez innych decydentów95, a przedsiębiorca musi je uwzględnić i całkowicie się 
im podporządkować. W przypadku badania przemysłu rolno – spożywczego 
prowadzonego w ujęciu makro czynnikami tymi są gospodarcze uwarunkowania 
stwarzane przez rozwój sektora agrobiznesu i innych działów gospodarki oraz 
losowe zjawiska naturalne i ekonomiczno – społeczne. Można również zaliczyć 
do nich dynamizm rozwojowy całej gospodarki, tempo przekształceń i zdolność 
dostosowywania się do nowych wyzwań. Rozpatrując czynnik dynamizmu roz-
wojowego całej gospodarki należy wziąć pod uwagę tempo wzrostu gospodar-
czego, stopę inflacji, wartość waluty krajowej oraz ogólny stopień rozwoju ryn-
ku i systemu ekonomicznego. Polska gospodarka to element składowy Unii Eu-

                                                 
95 Encyklopedia ekonomiczno – rolnicza, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984, s.94. 
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ropejskiej, która ma doprowadzić do powstania europejskiego modelu gospo-
darczego, zgodnego ze strategią lizbońską.  

Tempo wzrostu gospodarczego w 2006 r. było znacznie większe niż w ro-
ku poprzednim i najwyższe w okresie ostatnich 9 lat. Umocnił się wpływ popytu 
krajowego (w tym inwestycyjnego) w kreowaniu wzrostu gospodarczego. Na-
stąpiło przyspieszenie korzystnych zmian w trudniej nadal sytuacji na rynku 
pracy – szybciej niż w poprzednim roku wzrastała liczba pracujących i obniżało 
się bezrobocie. Niska inflacja, wzrost płac i świadczeń społecznych oraz kredy-
tów wpływały na znaczną dynamikę spożycia indywidualnego96. Polska gospo-
darka rozwija się w sposób zrównoważony i osiąga z roku na rok coraz lepsze 
wyniki makroekonomiczne. Jako doskonałe można ocenić makroekonomiczne 
skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zwiększona wymiana handlo-
wa, PKB na poziomie 5,3 proc. w skali roku, wzrost nakładów inwestycyjnych 
oraz korzystne wyniki finansowe przedsiębiorstw to bilans pierwszego roku 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej97. Polska gospodarka rozwijała się w 
2004 roku w tempie 5,3%, by w 2005 roku spaść do 3,5%, a w 2006 osiągnąć 
5,8%. Zmiany PKB oraz jego popytowych składników w latach 2002-2006 
przedstawia tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2. 

Zmiany PKB oraz jego popytowych składników w latach 2002-2006 w procentach 
 

 
 

Wyszczególnienie 

 
 
2002 

 
 
2003 2004 2005 2006 

2005 2006 

I kw. II kw. III kw.  IV kw. I kw.  II kw. III kw.  IV kw. 
analogiczny okres roku poprzedniego  = 100 

Produkt krajowy brutto 1,4 3,8 5,3 3,5 5,8 3,2 2,4 3,6 4,3 4,8 5,6 5,9 6,6 
Popyt krajowy 0,8 2,5 4,5 2,4 6,0 1,4 -0,1 2,3 5,6 4,7 4,9 6,1 7,6 
Spożycie ogółem 2,7 2,4 2,8 2,1 3,7 1,6 1,9 2,2 2,7 4,3 3,5 3,7 3,2 
Spożycie  indywidualne   3,3 3,1 3,2 1,2 3,2 0,9 0,9 1,4 1,5 3,4 3,1 3,5 2,8 
Akumulacja brutto -6,8 2,8 11,9 0,3 2,3 -0,2 -2,0 0,1 2,9 0,4 1,4 2,4 4,4 
Nakłady brutto na śr. trwałe -5,8 -0,5 5,1 1,2 3,1 0,1 0,6 1,1 2,6 0,9 2,3 3,4 5,1 

Źródło: GUS 

 
 
Początkowy okres akcesji przyczynił się do wysokiego tempa spożycia, 

gdyż obawiano się dużego wzrostu cen. Ostatnio polska gospodarka ze wzro-
stem PKB w wysokości 3,5% w 2005 rosła dużo szybciej niż w krajach strefy 
euro (1,5%). W trzecim kwartale 2006 wzrost PKB wyniósł 5,9%. Do tak do-

                                                 
96 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Rok 2006. GUS 2007, http://www.stat.gov.pl/ 
97 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Biuro prasowe. Informacja Prasowa 2007, http://www.mgip.gov.pl/NR/rdonlyres/ 
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brych wyników przyczynił się duży wzrost inwestycji, eksportu oraz poziomu 
produkcji przemysłowej. Spadające bezrobocie, szybsze tempo wzrostu płac re-
alnych, korzystne zmiany na rynku pracy i malejące oprocentowanie kredytów 
przyczyniły się do stymulacji konsumpcji i inwestycji w latach 2006 - 2007. 
Eksport mógł wzrosnąć o 8,7% w 2007. Import także utrzymał tendencję wzro-
stową, a wzrost  inwestycji spowodował zwiększenie wartości środków trwa-
łych98. Wskaźniki te bardzo pozytywnie wpłynęły na pozostałe czynniki ze-
wnętrzne rozwoju przemysłu rolno – spożywczego, takie jak tempo przekształ-
ceń gospodarki i zdolność dostosowywania się do nowych wyzwań. Przełożyło 
się to pozytywnie na poprawę funkcjonowania firm przemysłu rolno – spożyw-
czego, które od momentu akcesji wciąż podnoszą jakość oferty produkcyjnej                
i handlowej. W polskich firmach obserwujemy zdecydowany wzrost zaintere-
sowania eksportem, wielu liderów eksportuje nie tylko na rynki UE, ale także do 
Rosji i krajów azjatyckich. Polskie produkty cieszą się dużym powodzeniem za 
granicą ze względu na ich wysoką jakość i konkurencyjne ceny. Najnowsze da-
ne GUS rysują optymistyczny obraz – coraz więcej produktów sprzedajemy za 
granicę. Firmy zdobywają nowe rynki, uczestniczą w targach i coraz odważniej 
znajdują zagranicznych klientów. W ciągu ostatnich pięciu lat wartość eksportu 
podwoiła się z 34,4 mld euro w 2000 roku do 96,5 mld euro w 2006 roku. Od 
momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wymiana towarowa 
koncentruje się na obrotach z krajami rozwiniętymi, których udział w eksporcie 
w 2005 roku wynosił 83,6%. Obroty handlowe z Unią Europejską stanowiły 
około 77,2% całego eksportu oraz 65,6% wartości polskiego importu. Najważ-
niejszym partnerem handlowym Polski są od wielu lat niezmiennie Niemcy, któ-
rych udział w całości polskiego eksportu w 2005 roku wyniósł 28,2%, a 24,7% 
w przypadku importu. Polski eksport opiera się na kilku kluczowych gałęziach 
przemysłu. W porównaniu do roku 2004, eksport żywności zwiększył się o 20% 
w pierwszych 9 miesiącach 2005 roku. Wśród głównych partnerów handlowych 
Polski, najwyższą dynamikę obrotów odnotowano w eksporcie do Rosji, Repu-
bliki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Francji, w imporcie natomiast - z 
Rosji, Chin i Belgii. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlo-
wych stanowiły 68,2% eksportu (w 2004 r. było to 69,4%) i 67,1% importu ogó-
łem (w 2004 r. było 66,1%). Niestety nierozwiązanym problemem jest wciąż 
eksport mięsa do Rosji i na Ukrainę. Wskaźniki makroekonomiczne Polski w 
latach 1994 – 2004 przedstawia tabela 3.3. 

                                                 
98Gospodarka, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl/. 
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Kolejnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie firm przemysłu 
rolno -spożywczego jest poziom bezrobocia, który w latach 1993-1998 ulegał 
stopniowemu obniżeniu, a w roku 1998 jego trend spadkowy został zahamowa-
ny. Już w 2003 roku stopa bezrobocia, według spisu powszechnego wyniosła 
20%, a na koniec 2006 r. bezrobocie kształtowało się poniżej 14 %. Liczba bez-
robotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu października 2006 r. 
wyniosła 2301,8 tys. osób (w tym 1377,5 tys. kobiet) i była niższa o 95,4 tys. 
osób niż przed miesiącem oraz niższa o 339,8 tys. (o 12,0%) od liczby bezro-
botnych zarejestrowanych przed rokiem (w czerwcu 2005 r. w porównaniu                     
z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 39,9 tys. osób). 
Z ogólnej liczby bezrobotnych (nie wliczając bezrobocia ukrytego) 42,2% 
mieszkało na wsi99. Tak wysoka stopa bezrobocia przyczyniła się do emigracji              
z Polski znacznej części wykwalifikowanych pracowników. Emigracja szcze-
gólnie nasiliła się w momencie otrzymania pozwolenia przez Polaków na pracę 
za granicą. Niestety, skutkiem tego jest wspomniany wcześniej brak wykwalifi-
kowanej siły roboczej oraz wzrost płac.  
 Istotnym czynnikiem warunkującym zmiany w funkcjonowaniu przedsię-
biorstw przemysłu rolno – spożywczego są wskaźniki cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych, potocznie nazywane stopą inflacji. W początkowym okresie trans-
formacji polskiej gospodarki, czyli w okresie 1989-1993 wzrost cen był nierów-
nomierny, a był to skutek liberalizacji cen żywności dokonanej 1 sierpnia 1989 
roku, rosnącego deficytu budżetowego, utraty kontroli nad wzrostem płac                    
w przedsiębiorstwach, oczekiwań inflacyjnych, dewaluacji złotego, podniesienia 
oprocentowania kredytów i drastycznego ograniczenia dotacji100. Był to dobry 
okres dla przedsiębiorstw przemysłu rolno spożywczego, gdyż już w 1995 roku, 
gdy powoli zaczęła spadać stopa inflacji, relacja wartości dodanej brutto do pro-
dukcji globalnej polskiego przemysłu spożywczego wynosiła 23,4% i była zbli-
żona do analogicznej relacji w Unii Europejskiej wynoszącej 23,7%.  

Tabela 3.3. 

Wskaźniki makroekonomiczne Polski w latach 1994 – 2006  
 

Wyszcze-
gól- nienie 

 
1994 

 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
Wzrost PKB  
w % 

 
5,2 

 
7,0 

 
6,0 

 
6,8 

 
4,8 

 
4,1 

 
4,2 

 
1,1 

 
1,4 

 
3,8 

 
5,3 

 
3,5 

 
5,8 

Wskaźnik 
cen tow. I 
usł.konsum. 

 
132,2 

 
127,8 

 
119,9 

 
114,9 

 
111,8 

 
107,3 

 
110,1 

 
105,5 

 
101,9 

 
100,8 

 
103,5 

 
102,1 

 
101 

                                                 
99 Ibidem, http://www.paiz.gov.pl/. 
100 J. Szwacka-Salmonowicz, Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 42-44. 
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Eksport 
w mld  

 
17,24 
USD 

 
22,90 
USD 

 
24,44 
USD 

 
25,75 
USD 

 
28,23 
USD 

 
27,41 
USD 

 
34,4 
Euro 

 
40,2 
Euro 

 
43,5 
Euro 

 
47,5 
Euro 

 
59,7 
Euro 

 
71,4 
Euro 

 
96,5 
Euro 

Bezp. 
inw.zagr. 
w mld USD 

 
1,49 

 
2,51 

 

 
5,20 

 
5,68 

 
9,57 

 
7,89 

 
10,60 

 
7,12 

 
6,06 

 
6,42 

 
7,86 

 
7,72 

 
14,59 

Źródło: Obliczenia DAE MGiP na podstawie danych PAIiIZ i GUS. 

 
Z kolei udział produkcji globalnej przemysłu spożywczego w produkcji 

globalnej sekcji EKD „działalność produkcyjna” w 1995 roku wynosił w Polsce 
około 24%, a w 1997 roku 24,7%, natomiast w UE – odpowiednio 15 %                        
i 15,7%. Dane te wskazują, że w tym okresie nastąpił rozwój przedsiębiorstw 
przemysłu rolno – spożywczego, które znalazły popyt na wytwarzane przez sie-
bie produkty. Od 1995 roku występowała stała tendencja obniżania tempa wzro-
stu cen, która w momencie wstępowania naszego kraju do UE wynosiła 3,5%,                 
a w 2006 roku kształtował się na poziomie 1,0 %. Ma to bardzo korzystne zna-
czenie dla gospodarki, gdyż przemysłowa produkcja żywności i napojów jest 
jednym z największych jej działów. W okresie transformacji zmianom ulegał 
poziom i struktura spożycia żywności, wzrastały wymagania dotyczące jakości 
produkowanej żywności, a wzrost dochodów ludności sprawił, że we wszystkich 
grupach społeczno – ekonomicznych odnotowano spadek wydatków na żyw-
ność. Po przystąpieniu Polski do struktur unijnych systematycznie spada wskaź-
nik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, co stwarza korzystne warun-
ki dla funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego w wa-
runkach gospodarki rynkowej.  
 Następny czynnik warunkujący  prawidłowe funkcjonowanie przedsię-
biorstw przemysłu rolno – spożywczego to wartość waluty krajowej, która                  
w momencie przystąpienia naszego kraju do UE wzmocniła się względem euro         
i dolara. Należy zaznaczyć, że w okresie przedakcesyjnym polska złotówka była 
niedowartościowana, a jej wiarygodność wzmocnił moment akcesji. Obecnie 
oczekiwany przez polskie przedsiębiorstwa jest moment przyjęcia euro, gdyż 
umożliwi wzajemne rozliczenia międzynarodowe w jednolitej walucie.  
 Do czynników zewnętrznych, mających wpływ na funkcjonowanie przed-
siębiorstw rolno – spożywczych, należy zaliczyć wzrost nakładów inwestycyj-
nych. Aktualnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z dostępności szerokiej gamy 
środków strukturalnych Unii Europejskiej, która powinna pozwolić na podnie-
sienie krajowej stopy inwestycji w związku ze zwiększeniem inwestycji infra-
strukturalnych. Pierwsze oznaki ożywienia inwestycyjnego w okresie transfor-
macji wystąpiły w latach 1996 – 2000, co było skutkiem dobrej koniunktury 
oraz przygotowania do fazy przedakcesyjnej. Drugi okres to lata 2001-2004,             
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w których nakłady inwestycyjne kształtują się w przedziale 6,06 do 7,86 mld 
USD. Od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej nastąpiło 
przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji, co jest efektem wykorzystania środ-
ków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.  

W mikroskali czynnikami rozwoju są również uwarunkowania stwarzane 
przez inne jednostki organizacyjne przemysłu rolno – spożywczego, kreowane 
przez politykę (np. rolną) i ogólno - gospodarczy postęp techniczno – organiza-
cyjny.  

Trzecią grupą czynników wpływających na stan funkcjonowania przemy-
słu rolno – spożywczego są czynniki endogeniczne (wewnętrzne), które najczę-
ściej kreowane są przez decydenta. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć 
poziom i stabilność jakości produktów, atrakcyjność i funkcjonalność oferowa-
nych towarów i usług, poziom kosztów i cen, siłę ekonomiczną przedsiębiorstw 
oraz sprawność rynkową firm zależną od stanu ich organizacji i zarządzania. 
Pierwszy z nich czyli poziom i stabilność jakości produktów (ocenianych często 
przez odczucia klientów101) oraz atrakcyjność i funkcjonalność oferowanych 
towarów i usług można ocenić bardzo wysoko w polskiej rzeczywistości gospo-
darczej. Faza transformacji przyczyniła się do wyrównania różnic w produkcji 
produktów żywnościowych w porównaniu z produktami pochodzenia zagra-
nicznego oferowanymi na naszym rynku. Polskie produkty pod względem sma-
kowym i kalorycznym są bardzo atrakcyjne i nie odbiegają od norm świato-
wych, a niejednokrotnie je przewyższają. Szczególne znaczenie mają działania 
ukierunkowane na budowanie więzi konsumenta z marką oraz szeroko pojęta 
edukacja marketingowa102. Jak dowodzą Chotkowski i Deluga103 pierwsze dzia-
łania o charakterze marketingowym zostały zastosowane około 1850 roku                        
w USA przez Cyrusa McCormicka104, który był wynalazcą i producentem żni-
wiarki. Od tej pory teoria marketingu ogólnego wykorzystywała zasady przez 
niego wypracowane105, by później, szczególnie w fazie globalizacji być przydat-
ną w rozwoju nowych koncepcji marketingu rolnego106. Wpływają na nie po-
ziom kosztów i cen, które na wewnętrznym rynku są atrakcyjne zarówno dla 
producentów, jak i nabywców. W walce konkurencyjnej z zagranicznymi kon-

                                                 
101 K. Łopacińska – Mazurek [red.], Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Wyd. Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 310. 
102 J. Szwacka-Salmonowicz, op. cit. s.53. 
103 J. Chotkowski, W. Deluga, Wpływ cech rynku rolnego na specyfikę marketingu, [w:] M. Adamowicz, Marketing w strate-
giach rozwoju sektora rolno – spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 40. 
104 P.F. Drucker, Praktyka zarządzania. Czytelnik, Nowoczesność, AE Kraków, Warszawa 1994, s. 53. 
105 Ch. Ritson, Marketing agriculture and economics: Presidential adress. Journal of Agricultural Economics, Reading vol. 
48, 3/1997, s. 280. 
106 M.T.G. Meulenberg, The evolution of agricultural marketing theory: towards beeter coordination with general marketing 
theory. Netherlans Journal of Agricultural Sciene 34/1986, s. 302. 
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cernami pojawiła się potrzeba zintensyfikowania działań promocyjnych na pol-
skim rynku wspierających wizerunek polskich produktów w kraju i za granicą. 
Bardzo istotna staa się współpraca rolników w formie np. grup producentów, 
która prowadzi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa przez doskonale-
nie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, jakości produktu i wysokich 
jego parametrów107. Wzrosła siła ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłu rolno 
- spożywczego, szczególnie po przystąpieniu naszego kraju do UE. Coraz więcej 
firm zdobywa kapitał rozwojowy na Giełdzie Papierów Wartościowych, czy też 
pozyskuje środki finansowe z funduszy strukturalnych UE. Przedsiębiorstwa 
rolno – spożywcze korzystają ze środków przeznaczonych na ich rozwój, re-
strukturyzację i doradztwo organizacyjne. Pojawiają się firmy doskonale zorga-
nizowane i zarządzane, przez co wzrasta konkurencyjność polskiego rynku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
107 M. Sznajder, A. Przepióra, A Trębacz, Marketing produktów rolno – spożywczych. Wyd. M. Sznajder, Poznań 1997, s. 81. 
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3.2 . Wpływ cen surowców na ceny produktów przemysłu                                 
rolno – spożywczego 

 
 Wielkość dochodów przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego jest 
uzależniona od wielkości i chłonności rynku, ponieważ wyznacza on cenę           
i przesądza o tym, jaki poziom i struktura produkcji zostaną zaakceptowane 
przez sektor agrobiznesu. Głównym odbiorcą produktów spożywczych jest kon-
sument, którego zachowanie determinują uwarunkowania ekonomiczne i szereg 
czynników związanych ze sferą realną, a zwłaszcza poziom dochodów. Opła-
calność produkcji przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego jest zmienną 
odzwierciedlającą relacje między wynikającymi z sytuacji rynkowej cenami su-
rowców pochodzenia rolniczego, a wielkością uzyskiwanej przez nie marży. Jak 
zauważa A. Olszańska w przetwórstwie pierwotnym surowców rolnych, do ja-
kiego należy przetwórstwo zbóż na mąki i innych produktów zbożowych, koszt 
pozyskania surowca stanowi największą pozycję w kosztach działalności. Koszt 
zakupu zboża, jak również jego jakość są istotnym elementem decydującym              
o konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku108. Relacje cen detalicznych żyw-
ności do cen surowców rolniczych mogą być z jednej strony podstawą do okre-
ślenia udziału wartości produkcji rolniczej w spożyciu żywności109, a z drugiej 
warunkują sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożyw-
czego. 
 Produkcja surowców rolnych w ujęciu klasycznym jest funkcją wolume-
nów i produktywności podstawowych czynników wytwórczych tj. ziemi, pracy  
i kapitału oraz wiedzy technicznej i zarządzania. W sytuacji, gdy nie są brane 
pod uwagę ograniczenia po stronie popytu, takie podejście pozwala na określe-
nie możliwej do uzyskania wielkości produkcji110. Jeśli założymy, że produkcja 
rolnicza jest funkcją popytu ujawnianego przez sferę handlu i przetwórstwa, to 
jest to czynnik, który w decydującym zakresie kształtuje ekonomiczne warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie, jak również wpływa na 
przekształcenia restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Efektem przekształceń jest 
produkt lepszej jakości, który uzyskuje wyższą cenę, co z kolei wpływa na wiel-
kość dochodu uzyskiwanego przez przedsiębiorstwa przetwórcze. Wskazują na 
                                                 
108 A. Olszańska, Możliwości optymalizacji kosztów zakupu zboża poprzez ustalanie racjonalnych cenników skupu zboża na 
przykładzie cennika skupu pszenicy [w:], Urban S., [red.],  Agrobiznes 2004, Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu 
do Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
Ekonomicznej, t.2, Wrocław 2004, s. 133. 
109 W. Poczta, E. Kiryluk, Relacje cen i wartości produkcji rolniczej i produktów spożywczych. Analiza porównawcza w 
długim okresie, [w:], Urban S., [red.],  Agrobiznes 2004, Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europej-
skiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Ekonomicznej, t.2, 
Wrocław 2004, s. 170. 
110 K. Zieliński, Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  
Kraków 2002, s. 114. 
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to efekty osiągane przez wysokorozwinięte kraje Europy Zachodniej, gdzie suk-
cesywnie wzrastały ceny dzięki takim mechanizmom jak: integracja pionowa 
zwana inaczej kontraktacją (transakcje terminowe rzeczywiste forward), trans-
akcje terminowe nierzeczywiste (futures), transakcje opcyjne, partycypacja 
przez producentów rolnych w kanałach dystrybucji (np. przez udział w koopera-
tywach)111. 
 Ceny surowców bezpośrednio wpływają na ceny produktów żywnościo-
wych, co implikuje funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożyw-
czego. Aby przedstawić tendencje występujące pomiędzy cenami wybranych 
artykułów spożywczych i surowców do ich produkcji, przedstawiono ich war-
tość w latach 1990-2005 w cenach z 1990 roku (tabele 3.4 i 3.5). Rysunki 3.1-
3.3 sporządzone na podstawie tabeli przedstawiają zależność pomiędzy cenami 
wybranych artykułów spożywczych, a cenami surowców do ich produkcji. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę ceny bieżące, to w latach 1990 – 2005 można zauważyć 
tendencję wzrostową cen artykułów spożywczych i surowców do ich produkcji. 
Największy wzrost cen wystąpił w przypadku prawie wszystkich artykułów 
spożywczych i surowców do ich produkcji w latach 1994-1995. Od tego mo-
mentu prawie przez całą dekadę wysokość cen przeszła w stan konsolidacji, co 
można uważać za pozytywny aspekt stabilnego funkcjonowania przemysłu rolno 
– spożywczego. Inaczej wyglądają te tendencje, jeśli weźmiemy pod uwagę ce-
ny z roku 1990 zindeksowane wskaźnikami inflacji. W tym przypadku można 
jednoznacznie stwierdzić, że ceny skupu pszenicy, chmielu, żywca wieprzowe-
go i jaj relatywnie maleją, natomiast ceny chleba i piwa utrzymują się na stałym 
poziomie. Na tej podstawie można wnioskować, że chleb pozostaje wciąż arty-
kułem pierwszej potrzeby, natomiast w przypadku piwa stało się ono bardziej 
modnym napojem, aniżeli pozostałe napoje alkoholowe, co potwierdza ciągły 
wzrost jego spożycia. Pomimo stałej tendencji malejącej ceny sprzedaży mleka 
można zauważyć stabilne utrzymywanie się jego ceny w skupie. Podobna sytua-
cja występuje na rynku cukru, chociaż wzrost cen buraków cukrowych, który 
wystąpił w 2003 roku spowodował natychmiastowy wzrost i później spadek ce-
ny cukru. Ceny jaj, ziemniaków i oleju rzepakowego utrzymują się od 2000 roku 
na tym samym poziomie, co może świadczyć o polaryzacji rynku i pomagać 
przedsiębiorcom w prognozowaniu cen i na tej podstawie wielkości produkcji. 
Ogólnie można stwierdzić, że na rynku rolno – spożywczym od 1995 roku zau-

                                                 
111 J. Chotkowski, W. Deluga, Wpływ... [za:] J.M.E. Pennings, J. Rembeza, Instrumenty zmniejszania ryzyka cenowego. 
Postępy Nauk Rolniczych 1996, nr 3, s. 73. 
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ważalna jest tendencja realnego obniżania się cen zarówno artykułów spożyw-
czych, jak i surowców używanych do ich produkcji. 
 Do wykonania porównania i wyznaczenia relacji pomiędzy cenami arty-
kułów spożywczych i surowców potrzebnych do ich wytworzenia posłużono się
 współczynnikiem zmienności, jako klasyczną miarą zróżnicowania roz-
kładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bez-
względne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności jest miarą względną, 
czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej. Definiowany jest wzorem112: 

 
 gdzie s to odchylenie standardowe z próby, zaś   

     
to średnia arytmetyczna. Wartości z próby mogą zostać zastąpione przez odpo-
wiednie wartości z populacji: odchylenie standardowe (σ) i wartość oczekiwaną 
(μ) . Współczynnik zmienności zazwyczaj podaje się w procentach. Współczyn-
nik zmienności jest stosowany najczęściej przy porównywaniu zróżnicowania 
cechy w dwóch różnych rozkładach. W przeprowadzonych badaniach zastoso-
wano również odchylenie standardowe – jako klasyczną miarę zmienności. Od-
chylenie standardowe wartości cechy w populacji oznacza się tradycyjnie przez 
σ (małe greckie sigma) i definiuje jako pierwiastek kwadratowy wariancji.  
 Dla skończonych populacji obliczamy je ze wzoru113: 

  
gdzie xi to kolejne wartości cechy w populacji, μ to wartość oczekiwana, N to 
liczba elementów w populacji. 

Odchylenie standardowe w populacji można estymować odchyleniem stan-
dardowym z próby losowej, oznaczanym przez s. Odpowiedni wzór ma po-

stać114: 

                                                 
112 http://pl.wikipedia.org/ 
113 Ibidem, http://pl.wikipedia.org/ 
114 Ibidem, http://pl.wikipedia.org/ 
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gdzie xi to kolejne wartości cechy elementów próby losowej, to średnia arytme-
tyczna z próby, zaś n to liczba elementów w próbie. 

Odchylenie standardowe ma szereg własności, które powodują, że jest to 
miara bardzo przydatna w statystyce opisowej. Przede wszystkim jest ono wyra-
żone w tych samych jednostkach co wartości cechy. Wartość wybranych artyku-
łów spożywczych i surowców do ich produkcji w latach 1990-2005 w cenach            
z 1990 roku przedstawiają tabele 3.4 i 3.5. 

 
Tabela 3.4 

Wartość wybranych artykułów spożywczych i surowców do ich produkcji w latach 1990-2005 
 w cenach z 1990 roku (w złotych) 

 

Rok 
 

 

Chleb 
pszenno-
żytni 0,5 

kg 
Pszenica 

1 dt 

Mąka 
pszenna 
poznań-
ska 1 kg 

Piwo 0,5 
l 

Chmiel 1 
dt 

Cukier 1 
kg 

Buraki 
cukrowe 

1dt 
Mleko 3-
3,5% 1l 

Mleko w 
skupie 1l 

1990 0,150 8,070 0,340 0,330 377,110 0,500 1,700 0,130 0,060 

1991 0,120 5,233 0,233 0,412 329,980 0,412 1,516 0,186 0,066 

1992 0,153 8,050 0,335 0,469 362,007 0,454 1,968 0,454 0,089 

1993 0,139 8,992 0,274 0,450 276,543 0,356 1,642 0,412 0,086 

1994 0,136 7,319 0,251 0,413 244,736 0,413 1,608 0,428 0,083 

1995 0,136 8,153 0,247 0,357 226,265 0,438 1,863 0,399 0,101 

1996 0,178 11,281 0,336 0,408 188,186 0,477 1,801 0,376 0,101 

1997 0,166 8,890 0,290 0,418 134,089 0,346 1,659 0,351 0,103 

1998 0,161 7,539 0,258 0,402 110,690 0,341 1,555 0,335 0,098 

1999 0,151 6,413 0,209 0,386 136,972 0,345 1,489 0,310 0,091 

2000 0,180 7,034 0,245 0,364 164,286 0,370 1,410 0,304 0,108 

2001 0,189 6,618 0,213 0,352 143,127 0,323 1,459 0,300 0,102 

2002 0,167 5,544 0,191 0,338 131,825 0,282 1,425 0,295 0,092 

2003 0,165 5,644 0,186 0,326 146,717 0,246 1,540 0,291 0,089 

2004 0,167 5,749 0,200 0,319 141,320 0,423 2,278 0,295 0,106 

2005 0,159 4,382 0,170 0,312 109,630 0,362 2,094 0,293 0,111 

SD 0,018 1,738 0,055 0,048 90,578 0,069 0,252 0,084 0,014 

CV (%) 11,7 24,2 22,1 12,7 45,0 18,3 14,9 26,1 15,4 
 
SD - odchylenie standardowe 
CV(%) – współczynnik zmienności (średnia/odchylenie standardowe) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Tabela 3.5. 
Wartość wybranych artykułów spożywczych i surowców do ich produkcji w latach 1990-2005  

w cenach z 1990 roku (w złotych) 
 

Rok 

Szynka 
gotowana 

1 kg 

Żywiec 
wieprzowy 

1 kg 

Jajka w 
detalu 1 

szt. 

Jajka w 
skupie 1 

szt. 

Ziemniaki 
jadalne w 

detalu 1 kg 
Ziemniaki w 
skupie 1 dt 

Olej 
rzepa-
kowy 

1 l 
Rzepak 1 

dt 

1990 5,490 0,790 0,110 0,040 0,050 2,210 0,500 12,230 

1991 4,761 0,645 0,080 0,033 0,073 3,019 0,399 9,621 

1992 4,365 0,636 0,064 0,030 0,138 6,037 0,429 11,493 

1993 4,659 0,615 0,127 0,045 0,082 2,774 0,510 14,348 

1994 4,082 0,756 0,083 0,044 0,118 5,058 0,537 18,218 

1995 3,302 0,595 0,067 0,032 0,127 6,984 0,945 13,068 

1996 3,289 0,596 0,063 0,040 0,069 4,447 0,811 16,911 

1997 3,110 0,663 0,066 0,035 0,098 4,733 0,780 15,130 

1998 2,769 0,555 0,048 0,031 0,079 2,775 0,845 14,420 

1999 2,699 0,452 0,048 0,025 0,128 4,671 0,653 9,591 

2000 2,753 0,509 0,050 0,029 0,075 4,756 0,584 11,160 

2001 2,712 0,571 0,043 0,024 0,092 4,233 0,527 10,780 

2002 2,427 0,454 0,039 0,022 0,072 4,365 0,544 10,850 

2003 2,301 0,396 0,052 0,024 0,079 4,203 0,579 12,608 

2004 2,510 0,509 0,043 0,023 0,072 4,031 0,579 10,534 

2005 2,349 0,456 0,042 0,021 0,106 4,425 0,554 9,236 

SD 1,003 0,110 0,025 0,008 0,025 1,214 0,155 2,663 

CV (%) 30,0 19,2 39,4 25,4 27,9 28,3 25,4 21,3 
 
SD - odchylenie standardowe 
CV(%) – współczynnik zmienności (średnia/odchylenie standardowe) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 
 

Relacje cenowe wybranych artykułów spożywczych i surowców do ich 
produkcji przedstawiono na wykresach (rys. 3.1.). Okresem badania objęto lata 
1990 – 2005. Dla zrelatywizowania tych zależności posłużono się ich prezenta-
cją w dwóch wymiarach tj. w cenach z 1990 roku (po lewej stronie) i bieżących 
(po prawej stronie). Wybrano najważniejsze artykuły spożywcze i zestawiono je 
z surowcami niezbędnymi do ich produkcji. W ten sposób zaprezentowano rela-
cje pomiędzy: chlebem pszenno – żytnim i pszenicą, mąką pszenno – poznańską 
i pszenicą, piwem i chmielem, cukrem i burakami cukrowymi, mlekiem w deta-
lu i mlekiem w skupie, szynką gotowaną i żywcem wieprzowym, jajkami w de-
talu i jajkami w skupie, ziemniakami jadalnymi i ziemniakami w skupie oraz 
olejem rzepakowym i rzepakiem. Biorąc pod uwagę ceny z 1990 roku, należy 
stwierdzić, że na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpił znaczny ich wzrost, 
który miał miejsce do roku 1997. W tym okresie występował duża zbieżność 
pomiędzy kształtowaniem się cen artykułów spożywczych i surowców do ich 
produkcji, a od 1998 roku nastąpiło ich ustabilizowanie. Tylko w niektórych 
przypadkach zachodziły niewielkie odchylenia, jak przykładowo: w poziomie 
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cen chmielu, chleba pszenno – żytniego, pszenicy i ziemniaków jadalnych. Ina-
czej kształtowała się ta relacja w cenach bieżących, gdyż w większości przypad-
ków występowała tendencja spadkowa cen od drugiej połowy lat dziewięćdzie-
siątych po początkowym wzroście (np. w przypadku mleka i oleju rzepakowe-
go). Ogólnie zauważalna była` tendencja malejących cen, szczególnie artykułów 
spożywczych. Znaczące odchylenia wystąpiły w przypadku cen chleba pszenno 
– żytniego i pszenicy, piwa i chmielu, oraz mleka i mleka w skupie. Zarysowu-
jące się tendencje świadczą o dużej konkurencji na rynku żywności, szerokim jej 
asortymencie i wzroście zamożności nabywców, którzy większą część docho-
dów przeznaczają na dobra trwałego użytku. 

 

 
Rysunek 3.1. Ceny wybranych artykułów spożywczych i surowców do ich produkcji w latach 1990-
2005 (w zł). Prawa strona rysunku obrazuje prawidłowości w cenach z roku 1990, strona lewa w ce-

nach bieżących. Oś pozioma oznacza lata 1990 –2005, oś pionowa oznacza wartość w złotych. 
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Rysunek 3.1. c.d. 
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Aby przeprowadzić badania relacji zachodzących pomiędzy cenami wy-

branych artykułów spożywczych i surowców do ich produkcji obliczono także 

współczynnik korelacji liniowej Pearsona, który określa poziom zależności li-

niowej między zmiennymi losowymi. W ogólnym wzorze115, gdy x i y są 

zmiennymi losowymi o ciągłych rozkładach, to xi,yi oznaczają wartości prób 

losowych tych zmiennych (i = 1,2,...,n), natomiast 

- wartości średnie z tych prób, tj.  

 
wówczas współczynnik korelacji liniowej definiuje się następująco: 
 

 

  
 

Innymi słowy współczynnik korelacji liniowej dwóch zmiennych jest ilo-

razem kowariancji i iloczynu odchyleń standardowych tych zmiennych: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115 Ibidem, http://pl.wikipedia.org/ 
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 Tabela 3.6. 

 
Wartości współczynników korelacji w cenach z 1990 roku. 

 
  1 3 5 7 9 11 13 15 17 

1 Chleb pszenno-żytni 0,5 kg           
2 Pszenica 1 dt 0,097         
3 Mąka pszenna poznańska 1 kg          
4 Pszenica 1 dt  0,839        
5 Piwo 0,5 l          
6 Chmiel 1 dt   0,434       
7 Cukier 1 kg          
8 Buraki cukrowe 1dt    0,491      
9 Mleko 3-3,5% 1l          

10 Mleko w skupie 1l     0,441     
11 Szynka gotowana 1 kg           
12 Żywiec wieprzowy 1 kg      0,837    
13 Jajka w detalu 1 szt.           
14 Jajka w skupie 1 szt.       0,857   
15 Ziemniaki jadalne w detalu 1 kg           
16 Ziemniaki w skupie 1 dt        0,759  
17 Olej rzepakowy 1 l           

18 Rzepak 1 dt                 0,419 
0,491- istotne dla p=0.05 
0,839- istotne dla p=0.01 
 

Na podstawie tabeli 3.6 można odczytać niską wartość współ-
czynnika korelacji pomiędzy ceną chleba i pszenicy (0.097). Wartość 
współczynnika korelacji wzrasta w przypadku relacji pomiędzy ceną 
mąki pszennej poznańskiej i pszenicy. Różnica ta pokazuje, że stopień 
przetworzenia znacząco wpływa na występujące zależności. Wysoka 
wartość współczynnika korelacji występuje pomiędzy szynką gotowa-
ną i żywcem wieprzowym (0.837), co wynika z wysokiego poziomu 
jej spożycia i stopnia popularności wśród konsumentów, jak również 
jest uzależnione od cen produktów konkurencyjnych. Podobnie kształ-
tuje się relacja pomiędzy jajkami w detalu i jakami w skupie (0,857) 
oraz ziemniakami jadalnymi w detalu oraz ziemniakami jadalnymi            
w skupie (0,759). Są to produkty, które nie ulegają żadnemu przetwo-
rzeniu, lecz przygotowywane są jedynie do sprzedaży. Na średnim 
poziomie kształtuje się wartość współczynników korelacji pomiędzy 
chmielem i piwem (0,434), cukrem i burakami cukrowymi (0,491), 
mlekiem w detalu i mlekiem w skupie (0,441) oraz olejem rzepako-
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wym i rzepakiem (0,419). Kształtowanie się na niskim poziomie war-
tości współczynnika korelacji w przypadku piwa i chmielu można 
uzasadnić niską zawartością procentową potrzebnej ilości szyszek 
chmielowych do produkcji piwa oraz kształtowaniem się jego cen na 
rynku unijnym. Wyróżniamy 4 podstawowe i naturalne składniki po-
trzebne do produkcji piwa: wodę, słód, szyszki chmielowe i drożdże. 
Słód stanowią wysuszone kiełki zbożowe; z reguły jęczmienne, rza-
dziej pszeniczne. Drożdże dokonują procesu fermentacji i to dzięki 
nim - z cukrów zawartych w słodzie - powstaje alkohol etylowy. 
Wbrew obiegowym opiniom, chmiel nie jest najważniejszym składni-
kiem mieszanki, z której powstaje piwo, bo na jej 1 litr przypadają 
tylko 2 gramy szyszek chmielowych. Jest to więc coś w rodzaju przy-
prawy116. Mleko jest natomiast produktem, który w procesie produkcji 
ulega wysokiemu przetworzeniu i jego cena uzależniona jest od ilości 
zawartego w nim tłuszczu. Ceny mleka powiązane są również z cena-
mi innych produktów nabiałowych i są zależne od popytu na nie. Na-
leży również zauważyć, że ceny większości produktów pochodzenia 
zwierzęcego w Unii Europejskiej i w Polsce są podobne, jednak ceny 
mleka (i wołowiny) w naszym kraju są o wiele niższe niż w najza-
możniejszych państwach Europy Zachodniej i Północnej. By jednak 
sprostać konkurencji i rozwijać się, producenci mleka powinni poszu-
kiwać możliwości poprawy opłacalności jego produkcji, głównie 
przez optymalizację żywienia i prawidłową organizację bazy paszo-
wej117. Bardzo niska wartość współczynnika korelacji występuje po-
między olejem rzepakowym i rzepakiem, co można uzasadnić tym, że 
od momentu  transformacji gospodarki, ceny produktów w Polsce 
kształtowane są przez mechanizm rynkowy popytu i podaży. W latach 
1990-1998 ceny skupu rzepaku wykazywały tendencję wzrostową do 
1998 roku, a w 1999 nastąpił znaczny spadek jego produkcji. Od tego 
momentu w kolejnych latach ceny rzepaku ponownie wzrastały, lecz 

                                                 
116 M. Panczykowski, Co zawiera piwo? Nauki przyrodnicze, Copyright © 2003-2007 by Maciej Panczykowski, 
http://mpancz.webpark.pl/biochpiwo.php. 
117 W. Nowak, Czy można taniej produkować więcej mleka?, (Wyd. ODR w Marszewie, 1998 r.), 
http://www.wir.org.pl/raporty/mleko_ekonomika.htm. 
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ich poziom aż do 2002 r. był niższy niż w latach 1997-1998. Istotny 
wzrost cen rzepaku nastąpił dopiero w 2003 roku, gdy wzrost cen rze-
paku poprawił opłacalność jego produkcji.  

Na podstawie przedstawionych badań można stwierdzić, że            
w ostatnim piętnastoleciu występowały duże różnice cenowe pomię-
dzy produktami rolnymi w skupie, a cenami artykułów spożywczych 
w handlu detalicznym. W wielu przypadkach prowadziło to do wzro-
stu cen podstawowych artykułów spożywczych, a zwłaszcza chleba             
i przetworów z mięsa wieprzowego, jaj i ziemniaków konsumpcyj-
nych. Wyższy stopień przetworzenia produktów rolnych, powiązanie 
naszego rynku z unijnym powoduje wskazany kierunek zmian relacji 
cenowych.  

Obliczone współczynniki korelacji dotyczą par surowców wy-
branych artykułów spożywczych i surowców do ich produkcji (np. 
pszenica – chleb, pszenica – mąka itd.) Na tej podstawie zostały skon-
struowane wykresy, które przedstawiają: 

- zależność pomiędzy ceną skupu pszenicy, wielkością spoży-
cia pieczywa a ceną chleba (rys. 3.2.), 

- zależność pomiędzy ceną cukru, a cenami buraków cukro-
wych w skupie i wielkością spożycia cukru w cenach z 1990 
roku (rys. 3.3.), 

- zależność pomiędzy cenami żywca wieprzowego, spożyciem 
mięsa, a cenami szynki (rys. 3.4.), 

- zależność pomiędzy ceną skupu rzepaku i wielkością spoży-
cia wyrobów tłuszczowych, a ceną oleju jadalnego (rys. 3.5.), 

- zależność pomiędzy detaliczną ceną jaj, a ceną jaj w skupie              
i wielkością spożycia jaj (rys. 3.6.) 

Przedstawione wykresy są wygładzonymi wykresami wielomia-
nowej funkcji drugiego stopnia uwzględniającej interakcje pomiędzy 
zmiennymi niezależnymi. Pionowa oś wykresu oznacza w każdym 
wypadku zmienną zależną.  
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Rys. 3.2. Zależność pomiędzy ceną skupu pszenicy, wielkością spożycia pieczywa i ceną chleba. 

Źródło: opracowanie własne 
 
 

Z przedstawionego wykresu  (rys. 3.2.) wynika, że cena chleba 
w związku z obniżaniem się spożycia pieczywa zwiększa się, dodat-
kowo podwyższa ją wzrost cen skupu pszenicy. Zależność tę można 
wytłumaczyć pojawieniem się na rynku wielu produktów substytucyj-
nych, które skutecznie zastępują chleb i często są promowane jako 
zdrowsze. Wzrost cen chleba przy równoczesnym wzroście cen skupu 
pszenicy należy traktować jako naturalny. Równocześnie należy zau-
ważyć, że na ceny chleba wpływają również ceny paliw i energii oraz 
komponentów używanych do jego produkcji, np. drożdży, których 
produkcja jest skomasowana w rękach obcego kapitału. Największą 
firmą produkującą drożdże w Polsce jest francuska Lesaffre, która 
skupia fabryki produkcyjne w Wołczynie (produkcja drożdży oraz 
jednocześnie siedziba firmy), Tczewie (pakowanie drożdży i logi-
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styka) oraz Łodzi (produkcja polepszaczy do pieczywa). Już wkrótce 
Firma Lesaffre może stać się monopolistą polskiego rynku drożdży. 

 

 

Rys. 3.3. Zależność pomiędzy ceną cukru, a cenami buraków cukrowych w skupie  
i wielkością spożycia cukru (w cenach z 1990 roku). 

Źródło: opracowanie własne 
 

 

Z wykresu przedstawionego na rys. 3.3 można odczytać, że spadek spoży-
cia cukru prowadzi do obniżania jego cen, co można uznać za normalną tenden-
cję. Wynika z tego, że na cenę cukru ma wpływ głównie cena skupu buraków, 
co w konsekwencji w okresie transformacji okazało się pozytywnym zjawiskiem 
dla przedsiębiorców, gdyż mogli oni prognozować wielkość swojej produkcji na 
podstawie analizy cen w przeszłości. Z drugiej strony na rynku cukru obserwu-
jemy wiele zjawisk budzących niepokój polskich plantatorów buraków cukro-
wych, do których można zaliczyć duże zapasy cukru na świecie, niską cenę pro-
duktu, malejący udział buraków cukrowych w globalnej produkcji cukru, libera-
lizację handlu z krajami trzecimi czy też sprostanie konkurencji. 
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Rys. 3.4. Zależność pomiędzy cenami żywca wieprzowego, spożyciem mięsa a cenami szynki (w ce-

nach z 1990 roku). 
Źródło: opracowanie własne 

 

 Na rysunku 3.4. przedstawiona została zależność pomiędzy cenami żywca 
wieprzowego, spożyciem mięsa a cenami szynki. Na jej podstawie można 
stwierdzić, że wraz ze wzrostem spożycia mięsa przy niskim poziomie cen sku-
pu żywca maleje cena szynki, zaś przy wysokiej cenie skupu jest odwrotnie, co 
można uznać za normalny trend. Cena szynki jest w pewnej mierze uzależniona 
od ceny skupu, ale nie tylko – dużo większy wpływ na nią ma wielkość spożycia 
mięsa i ceny produktów konkurencyjnych. Należy zauważyć, że w ostatnim 
piętnastoleciu szynka stała się produktem inaczej postrzeganym przez klientów. 
Dawniej był to produkt luksusowy, teraz stał się produktem w dużym stopniu 
popularnym, lub ze średniej półki, dostępnym dla większości klientów.  
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Rys. 3.5. Zależność pomiędzy ceną skupu rzepaku i wielkością spożycia wyrobów tłuszczowych a 

ceną oleju jadalnego (w cenach z 1990 roku). 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

Na rys. 3.5. przedstawiającym zależność pomiędzy ceną skupu rzepaku                 
i wielkością spożycia wyrobów tłuszczowych a ceną oleju jadalnego widać, że 
przy wzroście popytu na tłuszcze wzrasta cena oleju. Jest ona też dodatnio sko-
relowana z ceną skupu rzepaku. Niemniej jednak wklęsły środek wykresu poka-
zuje, że wahania cen mają związek z podażą oleju.   
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Rys. 3.6. Zależność pomiędzy detaliczną ceną jaj, a ceną jaj w skupie i wielkością ich spożycia (w 
cenach z 1990 roku). 

Źródło: opracowanie własne 
 
 

Rysunek 3.6 przedstawia bardzo czytelnie zarysowującą się tendencję, 
gdyż łatwo można odczytać, że niska cena jaj wywołuje zwiększoną ich kon-
sumpcję, a o ich cenie detalicznej decyduje wyłącznie cena skupu, gdyż jej 
wzrost lub spadek w skupie powodują automatycznie taką samą reakcję                       
w sprzedaży detalicznej.  
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3.6. Prognoza cen rynkowych produktów rolnych jako wyznacznik ko-
niunkturalnych  

i sezonowych zmian w układzie czynników podażowo-popytowych 
 
Obliczenia wykonane w poprzednim podrozdziale charakteryzują kształ-

towanie się cen w wyniku ich analizy w ujęciu ex post, niemniej jednak przed-
siębiorców interesuje głównie przyszłość, a zatem analiza ex ante. Biorąc to pod 
uwagę przy badaniu wpływu cen surowców na sytuację ekonomiczną przedsię-
biorstw przemysłu rolno – spożywczego należy określić, czy producenci rolni 
kierują się cenami rzeczywiście osiągniętymi, czy też cenami prognozowanymi 
lub oczekiwanymi. Do pomiaru skali reakcji popytu na zmiany cen służą współ-
czynniki elastyczności popytu. Aby dokonać kwantyfikacji tych współczynni-
ków należy uwzględnić czynnik czasu oraz określić jakie ceny przetwórcy biorą 
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupu, a więc jakie znaczenie mają ce-
ny przeszłe, bieżące czy też przyszłe. Związki zachodzące pomiędzy cenami 
produktów rolnych, a popytem na nie jest niezwykle istotny, gdyż jak zauważył 
już w 1915 roku H.A. Wallance „...z praw popytu wynika, że gospodarka rolna 
karana jest za wysoki, a nagradzana za niski poziom produkcji”118 
 W gospodarce rynkowej ceny bieżące mogą być wykorzystywane jako 
zmienna objaśniająca w równaniu funkcji popytu, ale wówczas, gdy procesy do-
stosowawcze zachodzą w sposób natychmiastowy. Taka sytuacja ma miejsce            
w warunkach prawidłowo funkcjonującego rynku, a więc w warunkach dosko-
nałej konkurencji, gdzie rozmiary popytu są funkcją obowiązujących cen. Nale-
ży zauważyć, że zaistnienie tej sytuacji jest możliwe w przypadku tych dziedzin 
produkcji rolnej, w których cykl produkcyjny jest bardzo krótki, co umożliwia 
niemal pełne określenie popytu względem sytuacji rynkowej. W większości 
przypadków ceny na produkty pochodzenia rolniczego kształtowane są przez 
popyt w bardzo krótkich okresach, co określane jest jako równowaga chwilowa. 
Występuje wtedy kategoria cen bieżących, które w przypadku analizy kształto-
wania się popytu na produkty rolnicze w dłuższych okresach czasu nie są brane 
pod uwagę. Przetwórcy powinni się opierać głównie na cenach przewidywa-
nych, niż bieżących, gdyż tylko takie podejście może jasno określić wielkość 
ponoszonych kosztów w przyszłości. W większości przypadków w przetwór-
stwie rolno – spożywczym moment podjęcia decyzji o zakupie danej partii su-
rowca jest odległy w czasie względem jej realizacji. Mają na to wpływ między 
innymi warunki klimatyczne, które uniemożliwiają oszacowanie produkcji ro-
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ślinnej, przez co niepełna jest baza informacyjna umożliwiająca prognozę 
kształtowania się cen wytwarzanych produktów. Pomimo słabej bazy informa-
cyjnej firmy przetwórstwa rolno – spożywczego starają się określić przyszły po-
ziom cen produktów roślinnych i na tej podstawie wyznaczają przedział możli-
wego do osiągnięcia zysku. Firmy planują wielkość swojej produkcji i rozdy-
sponowują wykorzystanie swoich mocy produkcyjnych zanim znane są ceny             
i wielkości zbiorów uprawianych ziemiopłodów. Firmy rolno – spożywcze hipo-
tetycznie mogą wyznaczyć wielkość cen surowców, za które będzie trzeba za-
płacić w momencie zakupu. Jeżeli te prognozy nie będą odpowiadać rzeczywi-
stości, to wyznaczona wielkość produkcji może być gorsza od optymalnej. Wy-
nikiem tego będzie uzyskanie niższych dochodów, aniżeli uzyskaliby przedsię-
biorcy w warunkach właściwego prognozowania. Możliwa jest również odwrot-
na sytuacja, ale należy pamiętać o dwóch różnych zjawiskach w przypadku pro-
dukcji rolniczej – niedoborze i nadprodukcji surowców pochodzenia rolniczego. 
W skali makroekonomicznej słabe wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa 
przemysłu rolno – spożywczego ujemnie wpływają na wysokość dochodu naro-
dowego wytworzonego w sektorze agrobiznesu. Przedsiębiorcy firm przemysłu 
rolno – spożywczego w momencie prognozowania poziomu i relacji cenowych 
biorą pod uwagę opinie innych jednostek organizacyjnych oraz zdobyte do-
świadczenie. Wyznaczona w ten sposób prognoza nie zawsze sprawdza się                
w praktyce, gdyż uzależniona jest od znajomości warunków równowagi rynko-
wej, czyli kształtowania się popytu i podaży. Ceny produktów rolniczych w de-
cydującym stopniu są zależne od popytu, co warunkuje sytuację ekonomiczną 
przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. Przedsiębiorcy tych firm zwy-
kle zakładają, że podaż produktów rolniczych będzie przeciętna, a popyt na nie 
mało elastyczny, gdyż takie kształtowanie się tych relacji jest przyjęte w krajach 
o średnim i wysokim poziomie rozwoju przemysłu rolno – spożywczego. Pod-
pierają się zazwyczaj zdobytym doświadczeniem, które umożliwia wyznaczenie 
formułowanej prognozy w kolejnych latach z ograniczoną wielkością błędu. 
Polscy przedsiębiorcy rolni w swoich kalkulacjach biorą pod uwagę korelację 
pomiędzy ceną, a wysokością osiąganych zbiorów. Podobna sytuacja ma miej-
sce w krajach uprzemysłowionych, co zauważyli P.L. Scandizzo, P.B.R. Hazell    
i J.R. Anderson badający chronologiczne dane obrazujące sytuację rolnictwa               
w wielu częściach świata119. Inaczej wyglądała sytuacja w okresie gospodarki 

                                                                                                                                                         
118 W.G. Tomek, K.L. Robinson, Kreowanie cen artykułów rolnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 39, 
[za:], G.J. Stigler, L. Henry, Moore and Statistical Economics, „Econometrica” 1962, nr 30, s. 17. 
119 P.L. Scandizzo, P.B.R. Hazell, J.R. Anderson, Risky Agricultural Markets. Expectations, Welfare and Intervention, 
Westview Press, Boulder 1984, [za:], K. Zieliński, Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  Kraków 2002, s. 20. 
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scentralizowanej, gdy przedsiębiorcy rolni nie brali pod uwagę strony popytowej 
przy prognozowaniu dochodu, lecz jedynie wielkość produkcji i podaży surow-
ców rolniczych. Tezę tę udowodniła w swoich badaniach A. Szemberg, która 
stwierdziła, że w tym okresie polscy rolnicy podchodzili do zagadnień popytu               
i podaży w sposób automatyczny120.  
 W naszym kraju występują różne sposoby ustalania prognozy cen przez 
rolników wynikające z uwarunkowań historycznych, systemowych i organiza-
cyjnych, a szczególne znaczenie ma stan gospodarki, unowocześnianie gospo-
darstw rolnych, a także interwencja państwa na rynku rolnym w zakresie kształ-
towania się cen. Wyznaczenie przyszłych cen stanowi trudne zagadnienie i do 
celów tej pracy oparto go na badaniach ankietowych (ich opis znajduje się                  
w rozdziale I i V). Badania przeprowadzono dla województwa małopolskiego                
w roku 2007. Producenci rolni wyraźnie wskazywali w swych wypowiedziach 
duży wpływ cen surowców na funkcjonowanie firmy i osiągane dochody, gdyż 
koszty zakupu surowców stanowią najwyższy procent wydatków przy ich pro-
dukcji. Nie ma natomiast większego znaczenia sezonowość wielkości podaży 
surowców i ich historyczne kształtowanie. Firmy rolno – spożywcze nie podej-
mują też znaczących działań mających na celu ograniczenie sezonowości i cy-
kliczności podaży surowców. Odmiennie kształtuje się sytuacja w sezonowości 
sprzedaży swoich produktów, którą respondenci wskazali jako często występu-
jącą. 
 Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych można stwierdzić, 
że przewidywanie cen surowców rolnych jest zagadnieniem złożonym, którym 
nie zawsze są zainteresowani ich odbiorcy. Wynika to z ogólnej sytuacji rynko-
wej, która zmusza producentów do zakupu surowca po obowiązujących cenach 
rynkowych, gdyż końcowa cena produktu będzie właśnie wyznaczona przez ry-
nek. Dlatego też w opracowaniach ekonomicznych trudno doszukać się wzor-
cowej metody ekonometrycznej, która mogłaby służyć precyzyjnemu ich okre-
śleniu. Zastosowanie modelu cen bieżących zaproponowane przez A. Wosia 
wydaje się najodpowiedniejszą z metod prognozowania121.  
 Corocznie producenci rolni i przedsiębiorcy przetwórstwa rolno – spo-
żywczego przystępują z dużą dozą niepewności względem prognozy poziomu 
osiąganych cen za swoje produkty, co uniemożliwia stabilność funkcjonowania. 
Jeszcze trudniejsze jest położenie producentów rolnych, których dotyczą nie tyl-
ko czynniki ekonomiczne, ale także klimatyczne i atmosferyczne. Przedsiębior-
cy mogą zaplanować wielkość swojej produkcji i uwzględniając aktualnie panu-

                                                 
120 A. Szemberg, Przemiany agrarne w latach 1992 –1996, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1997, nr 4-5, s. 12. 
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jącą sytuację rynkową zastosować dostępne środki zapobiegawcze. Sfera pro-
gnozowanych cen leży bardziej po stronie producentów rolnych, którzy są zain-
teresowani ich wyznaczeniem, co w praktyce ograniczone jest do bazowania na 
cenach już istniejących lub osiąganych w poprzednich latach. Tezę tę potwier-
dzają badania empiryczne, z których wynika, że jednostki organizacyjne rolnic-
twa prognozują ceny na podstawie cen istniejących. W przypadku tak dużej go-
spodarki rolnej jak nasza, za znaczącą należy uznać wielkość kosztów operacyj-
nych, które mogą być niższe, jeżeli zostały rozłożone na niewielką liczbę du-
żych firm lub wyższe w przypadku dużej liczby firm niewielkich. Jak zauważył 
J.K. Galbraith „...w warunkach cen bardzo konkurencyjnych poziom zysków 
netto może być tak niewielki, że ograniczy możliwość wydatków na badania                
i innowacje”122. Za firmy postępowe uważa te, które w krótkim okresie czasu 
potrafią utrzymać ceny powyżej poziomu kosztów przeciętnych. Aby to osią-
gnąć niezwykle istotne jest inwestowanie w badania i rozwój, aby posiadać lep-
sze technologie produkcji gwarantujące wyższą jakość i wydajność. Polskim 
firmom przemysłu rolno – spożywczego pomaga dobrze rozwijająca się gospo-
darka, umożliwiająca osiąganie wysokiego poziomu zysków, szerokiego asor-
tymentu produkcji i stosowanie profesjonalnych kampanii promocji i reklamy. 
Jak stwierdza K. Zieliński nie można zapomnieć o oddziaływaniu administra-
cyjnym, które zasadniczo może nie mieć istotnego wpływu na ich poziom, nie-
mniej jednak może zwiększać ich stabilność i zmniejszać elastyczność reakcji 
podażowych123. 

 
3.7. Popyt na produkty spożywcze jako determinant rozwoju 

przedsiębiorstw rolno - spożywczych 
 

Popyt na żywność w otwartej gospodarce rynkowej kształtowany jest 
głównie przez czynniki: ekonomiczne, biologiczne, demograficzne, psycho-
socjo-społeczne i społeczno – zawodowe. Wśród czynników ekonomicznych 
należy wyróżnić dochód na osobę, ceny żywności i produktów rolniczych, ceny 
innych artykułów konsumpcyjnych oraz ogólną ich dostępność (zjawisko sub-
stytucyjności), ceny produktów importowanych, preferencje konsumenta, w tym 
zmiany zachodzące w strukturze konsumpcji i w popycie na towary przetworzo-
ne oraz estetycznie opakowane. Wśród czynników biologicznych można wy-

                                                                                                                                                         
121 A. Woś, Elastyczność produkcji rolniczej, PWRiL, Warszawa 1964, s. 210. 
122 W.G. Tomek, K.L. Robinson, Kreowanie cen artykułów rolnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 106. 
123 K. Zileliński, Dylematy oceny sprawności funkcjonowania rynków rolnych, [w:] S.Urban [red.], Agrobiznes 2005, Zmiany 
w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, t.2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Wrocław 2005, s. 464. 
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mienić klimat, ekologię, normy żywieniowe, rozwój fizyczny i psychiczny. 
Czynniki demograficzne to liczba ludności, wiek i płeć, faza rozwoju rodziny, 
wielkość gospodarstwa domowego, migracje i miejsce zamieszkania. Duże zna-
czenie posiadają też czynniki społeczno – zawodowe, wśród których za najważ-
niejsze należy uznać wykształcenie, wykonywany zawód, wydajność pracy, sta-
tus społeczny, aktywność zawodową kobiet i poziom urbanizacji. Ważne są 
również czynniki psycho-socjo-społeczne, którymi są: zadowolenie społeczne, 
tradycje, nawyki, przyzwyczajenia, moda, wolny czas i akceptacja społeczna. 

Wpływ tych czynników obrazują wskaźniki elastyczności popytu na pro-
dukty rolnicze, w tym elastyczności krzyżowej (mieszanej), a więc związanej               
z towarami substytucyjnymi. W myśl zjawiska określanego w ekonomii jako 
prawo Engla, wzrostowi dochodów (per capita) w społeczeństwie towarzyszy 
mniej niż proporcjonalny wzrost wydatków na żywność w gospodarstwach do-
mowych124. M. Tracy uważa, że popyt na żywność ma charakter nieelastyczny, 
gdyż ludzie nie mogą egzystować bez żywności i z tego powodu popyt na wiele 
produktów rolnych nie jest istotnie zdeterminowany przez ceny. Efektem niedo-
statków w podaży mogą być duże wzrosty cen, a w sytuacji nadprodukcji może 
wystąpić silny spadek cen tych produktów125. Na wielkość popytu produktów 
pochodzenia rolniczego wpływa przeciętne miesięczne spożycie artykułów 
żywnościowych na 1 osobę w gospodarstwach domowych. Dotyczy to takich 
produktów jak mąka, pieczywo, ziemniaki, tłuszcze, masło i cukier. Zjawisko to 
można zaobserwować w gospodarstwach domowych wszystkich przekrojów 
społecznych. 

Jak zauważył F. Tomczak do roku 2020 na skutek zwiększenia liczby 
ludności popyt na żywność ulegnie podwojeniu, a rolnictwo musi zaspokoić 
zwiększone potrzeby nie naruszając przyrodniczych i ekologicznych wartości 
środowiska. Spowoduje to presję na producentów żywności, którzy będą musieli 
zapewnić dostateczną podaż żywności bezpiecznej i odpowiadającej zdrowot-
nym potrzebom człowieka126. Można skonstatować, że będzie to jeden z czynni-
ków warunkujących rozwój sektora agrobiznesu. Należy również zgodzić się              
z tezą S. Makarskiego, że z jednej strony oznacza to rosnącą rangę rynku rolno – 
żywnościowego, a z drugiej znaczącą rolę handlu w procesie dystrybucji zwięk-

                                                 
124 E. Czerwińska, Popytowe czynniki w rolnictwie, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja BSE nr 564, Warszawa  1998, s. 
1-8. 
125 M. Tracy, Polityka rolno – żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki, Uniwersytet War-
szawski - Wydział Nauk Ekonomicznych,  Olympus – Centrum Edukacji Rozwoju Biznesu, Warszawa 1997, s. 21. 
126 F. Tomczak, Szanse i ograniczenia uczestnictwa polskiego rolnictwa i agrobiznesu na rynkach międzynarodowych, Rocz-
niki SERiA Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, ART. Olsztyn 1996, s. 3. 
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szonej skali obrotu żywnością127. Przeobrażenia ekonomiczne, demograficzne               
i społeczno – kulturowe są także źródłem zmian popytu na produkty rolne i ar-
tykuły żywnościowe. Jako najważniejsze przeobrażenia ekonomiczne wpływa-
jące na wielkość popytu produktów żywnościowych można wymienić: 

- odrzucenie cywilizacji konsumpcyjnej lat siedemdziesiątych opartej na 
ilościowym wzroście spożycia, a podkreślenie aspektów jakościowych 
konsumpcji, zapewniających wyższą jakość życia, 

- zwiększenie znaczenia takich wartości jak zdrowie, wygląd i forma fi-
zyczna co ukierunkowuje popyt na produkty zdrowe, bezpieczne, natu-
ralne i ekologiczne, 

- popularyzację życia bliżej natury, czyli zdrowej żywności, 
- akcentowanie profilaktyki wobec schorzeń współczesnego świata128, 
- zmiany w handlu, systemie sprzedaży detalicznej i ofercie żywności 

maksymalnie przetworzonej, 
- rozwarstwienie dochodów, które jest jednym z kluczowych problemów 

ekonomii129, gdyż pozycja dochodowa gospodarstw pracowniczo – 
rolniczych na wsi jest o ponad 25% gorsza niż w mieście130, 

- zmiany w spożyciu różnych gatunków mięs i asortymencie produktów 
żywnościowych wywołane zmianami w diecie (w krajach wysoko 
rozwiniętych obserwuje się stałą tendencję wzrostu spożycia mięsa, 
drobiu i ryb, a w Polsce przewiduje się zmiany w strukturze spożycia, 
gdyż wzrośnie udział mięsa drobiowego i wołowego kosztem wie-
przowiny)131. 

Okres przechodzenia polskiej gospodarki przez fazę transformacji dopro-
wadził do ukształtowania się stałego trendu wzrostowego PKB, produkcji prze-
mysłowej, spożycia indywidualnego, importu i eksportu. Znacząco poprawiły 
się wyniki makroekonomiczne w momencie przystąpienia naszego kraju do UE, 
a zmiany polityczne i gospodarcze wykreowały potrzebę dostosowania się do 
obowiązujących warunków otoczenia, które warunkują poziom i strukturę popy-
tu na produkty spożywcze. Wspólny raport Organizacji Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (OECD) i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa mający charakter prognozy na lata 2004 – 2014 mówi, że w tym 

                                                 
127 S. Makarski, Funkcjonowanie rynku rolno – żywnościowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 1998, s. 13. 
128 Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego w długim okresie. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 1996, s. 9. 
129 B. Szopa, M. Leszczyńska, Zróżnicowanie i uwarunkowania sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w relacji mia-
sto – wieś [w:] M. Adamowicz, [red.] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globa-
lizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s.70-80. 
130 J.S. Zegar, Czynniki określające dochody ludności wiejskiej. IERiGŻ, Warszawa 2000, s.28. 
131 R. Urban, Dostosowanie sektora mięsnego do warunków rynkowych, „ Gospodarka Mięsna”, 1999, nr 3, s. 30. 
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okresie ceny podstawowych surowców rolnych obniżą się realnie, gdyż powięk-
szy się ich produkcja. Pomimo tego, że popyt na żywność będzie dalej rósł, 
między innymi z przyczyn demograficznych, to wysoka podaż będzie w stanie 
zaspokoić te potrzeby, a nawet zaostrzy się konkurencja na globalnych rynkach. 
Dominować będzie w dalszym ciągu pozycja tradycyjnych dostawców, wśród 
których za najważniejszych należy uznać Nową Zelandię jako głównego ekspor-
tera masła, USA jako dostawcę zbóż, a UE i Ameryka Łacińska będą dalej czo-
łowymi dostawcami wołowiny. 

Od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej polskie 
produkty rolno – spożywcze, a przede wszystkim przetwory mleczne, mięso 
oraz warzywa i owoce stały się popularne i konkurencyjne na rynkach unijnych. 
Swoją pozycję zawdzięczają konkurencyjnym cenom, wysokiej jakości i punk-
tualności dostaw. Akcesja do UE zniosła bariery celne oraz wyeliminowała ko-
nieczność uzyskiwania odrębnych certyfikatów na sprzedawane produkty, wśród 
których najbardziej popularnymi są mleko, mięso, owoce i warzywa. Jednak 
najważniejszą przewagę konkurencyjną na rynkach Unii Europejskiej tworzą 
ceny polskich produktów rolno – spożywczych, które są około 30 % niższe niż 
te, które są produkowane w innych krajach członkowskich. Od momentu akcesji 
wzrasta popyt na polskie produkty rolno – spożywcze na rynku unijnym, gdzie 
w pierwszych dwóch latach trafiło trzy czwarte eksportu, a w ciągu 2005 roku 
wartość polskiej żywności dostarczonej na ten rynek wzrosła o 40 %132.  

 
3.5. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożyw-

czego 
 
Współczesne jednostki gospodarcze sektora agrobiznesu można uznać za 

uczące się, gdyż ich przedmiotowość znajduje wyraz w potrzebie nie tylko kre-
owania zmian i zarządzania nimi, ale również nabywania umiejętności przysto-
sowywania się do nich133. Aby wprowadzane zmiany przyniosły pozytywny 
wymiar, każdy podmiot gospodarczy jest zmuszony do przyjęcia i praktycznego 
stosowania odpowiedniej strategii. Bardzo przydatne pojęcie strategii - szcze-
gólnie do wykorzystania w bieżącej działalności podmiotów agrobiznesu - podał 
już w 1975 roku H. Mintzberg. Autor przedstawił strategię w postaci „5P-mix”, 
co oznacza, że umożliwia ona realizację określonych celów (plan), działalność 

                                                 
132 Polska – najlepsze produkty rolno – spożywcze, Polska Agencja Informacji i Instytucji Zagranicznych S.A.   
http://www.paiz.gov.pl/index/?id=4afd521d77158e02aed37e2274b90c9c. 
133 B. Wyrzykowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji przyszłości, [w:] Problemy rolnictwa światowego, 
H. Manteuffel Szoege [red.], t.XII, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 134. 
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we wrogim, burzliwym otoczeniu (ploy), dążenie do utrwalenia odpowiednich 
wzorców i standardów (pattern), zajęcie w otoczeniu określonego miejsca (posi-
tion) oraz stwarza możliwość przewidzenia, co może się zdarzyć w otoczeniu 
(perspective)134. Wymienione elementy są w pewnej części niezależne od czło-
wieka, jego umiejętności i kwalifikacji, ale można na nie wpływać i w odpo-
wiednim czasie modyfikować. Zależy to w przeważającej mierze od wiedzy po-
siadanej przez pracowników, ich umiejętności i kwalifikacji, co składa się na 
ogólny kapitał intelektualny przedsiębiorstwa kreujący jego przewagę konku-
rencyjną.  

Działalność w sferze agrobiznesu łączy umiejętności przedsiębiorcze czło-
wieka, jak również posiadaną wiedzę w zakresie budowy biologicznych i tech-
nicznych procesów wytwórczych. Przedsiębiorcy mają jasno sprecyzowane cele 
działania, którymi są maksymalizacja zysku i dochodu oraz kreują dla siebie za-
soby naturalne, stanowiące potencjał wytwórczy ich firm zarówno dzisiaj, jak              
i w przyszłości. Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie przygotowują i rea-
lizują zarządzanie strategiczne, które jest kompilacyjnym zestawieniem strate-
gicznej kongruencji elementów kapitału intelektualnego do potrzeb i praktycz-
nym przedstawieniem kompetencji strategicznych kadry kierowniczej przedsię-
biorstwa. Dobrze sformułowana strategia określa, jak przedsiębiorstwo powinno 
wykorzystywać dostępne zasoby oraz ustosunkowywać się do stwarzanych 
przez otoczenie okazji i zagrożeń, by osiągać rezultaty zgodne z zamiarami 
przedsiębiorcy135. Szczególnie jest to istotne w przypadku przedsiębiorstw sfery 
agrobiznesu, w których często decyzje podejmowane są jednoosobowo, a nie-
właściwe zestawienie elementów tworzących strategię jest zazwyczaj źródłem 
konfliktów i kryzysów w rozwoju przedsiębiorstwa. Prawidłowe pozyskanie                  
z zewnątrz lub własne wygenerowanie niezbędnych kompetencji strategicznych 
kadry menedżerskiej przekłada się na konkurencyjność i rozwój przedsię-
biorstw. Kompetencje strategiczne przedsiębiorców mają z kolei istotny związek 
z intensywnością rozwoju przedsiębiorczości, która w agrobiznesie oznacza 
umocnienie więzi między poszczególnymi ogniwami wytwarzania żywności           
i włączenie rolnictwa w społeczny podział pracy, czyli uściślenie jego więzi                
z przemysłem136. 

We współczesnym świecie, gdy spotykamy się z przenikaniem elementów 
globalizacji do sfery agrobiznesu należy wykorzystać w bieżącym funkcjono-

                                                 
134 H. Mintzberg, The Menagers Job: Folklore and Fact, „Harvard Business Review”, 1975, nr 53. 
135 J. Machaczka, Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 85 i 103-
105. 
136 K. Firlej, Przedsiębiorczość w polskim agrobiznesie [w:] J. Targalski, [red.], Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny 
rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 119-127. 
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waniu przedsiębiorstw koncepcję zarządzania wiedzą. Oczywiście łączy się to               
z ponoszeniem wysokich kosztów, które jednak mogą stanowić niezbędną i per-
spektywicznie rentowną inwestycję w rozwój każdego podmiotu gospodarczego. 
W literaturze przedmiotu kapitał intelektualny jest dzielony na: kapitał odbior-
ców – który jest związany z wartością kontaktów z klientami i ich bazą; kapitał 
organizacyjny – dotyczący procesów, kultury i innowacji; oraz kapitał ludzki – 
czyli intelektualną wartość członków organizacji, wiedzę, umiejętności, kwalifi-
kacje, sposób podejmowania decyzji, zakres i zdolności innowacyjne oraz sze-
roko pojętą umiejętność rozwiązywania problemów (gdyż zaistniała potrzeba 
funkcjonowania w społecznościach lokalnych liderów instytucjonalnych, jak                
i skutecznych aktywistów137). Kapitał intelektualny ma bezpośredni wpływ na 
tworzoną przez przedsiębiorstwo rynkową wartość dodaną, a jego znaczenie zo-
stało dostrzeżone zarówno w teorii, jak i praktyce. Zdolność do akumulowania 
kapitału intelektualnego jest uważana za istotny czynnik konkurencyjności 
współczesnych przedsiębiorstw, szczególnie tych, które mogą działać w gospo-
darce opartej na wiedzy. Jednym z najczęściej przywoływanych ujęć kapitału 
intelektualnego jest wyróżnienie dwóch jego głównych składników, a mianowi-
cie kapitału ludzkiego i kapitału strukturalnego138. Stoner definiuje kapitał ludz-
ki (human capital) jako nakłady poniesione przez organizację na szkolenie i do-
skonalenie jej członków. Za najważniejszy trend w kierowaniu operacjami uzna-
je zwracanie uwagi  na wiedzę pracowników, na wiadomości i umiejętności 
bezpośrednio związane z ich efektywnością. Coraz częściej pojawia się tenden-
cja do zarządzania uczestniczącego i korzystania z samorządnych zespołów ro-
boczych w celu jednoczesnego zwiększania wydajności pracy i podwyższania 
jakości139. Zdaniem Fiedora wśród teorii wzrostu, zarówno w gospodarce świa-
towej, jak i poszczególnych państw można wyróżnić tę, która mówi, że długo-
terminowy wzrost jest determinowany inwestycjami w kapitał ludzki (rozumia-
ny jako zasób i nakład, jak też efekt i cel rozwojowy) oraz innowacjami, wyko-
rzystaniem transferu technologii i kapitału140. Szczególnie eksponowany jest tu 
czynnik wiedzy, finansowania badań naukowych oraz szkolnictwa wyższego,               
a także innowacyjność gospodarki (do reprezentantów tego nurtu zalicza się m. 
in. dwóch laureatów Nagrody Nobla: G. Beckera i T. Schultza). Kapitał ludzki 
wraz z elementami stanowi podstawę prawidłowego zarządzania przedsiębior-

                                                 
137 A. Karwińska, Socjologiczne aspekty stymulowania aktywności lokalnej [w:] A. Harańczyk, Samorząd terytorialny, Zada-
nia – gospodarka – rozwój. WSPiM w Chrzanowie 2001, s. 336. 
138 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003, s. 45. 
139 A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 268 i 567. 
140 B. Klepacki, Zrównoważony rozwój terenów wiejskich – wybrane aspekty teoretyczne, [w:] Roczniki Naukowe SERiA, 
t.II, z.1. Warszawa – Poznań – Zamość 2000, s. 9. 
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stwem, którego realizacja i jakość decydują o sukcesie rynkowym przedsiębior-
stwa. Można więc postawić tezę, że na jakość funkcjonowania, przyszłość i war-
tość rynkową przedsiębiorstw sektora agrobiznesu mają bezpośredni wpływ 
kompetencje strategiczne kadry kierowniczej, będące elementem kapitału ludz-
kiego. Równie ważnymi w tworzeniu wartości rynkowej przedsiębiorstw są po-
zostałe elementy kapitału ludzkiego, którymi są kompetencje, intelekt, predys-
pozycje osobowe i posiadane certyfikaty osób pełniących funkcje zarządzania. 
Sposób pełnienia tych funkcji wpływa na zarządzanie strategiczne organizacji, 
którego złożoną definicję już w 1978 roku opracowali D. Schendel i Ch. Hofer. 
W swej definicji podali, że zarządzanie strategiczne to działanie, które ma za-
pewnić prawidłową realizację przyjętych celów przy pomocy wyznaczonej poli-
tyki i przyjętej strategii. Według autorów zarządzanie strategiczne składa się                
z czterech kluczowych etapów, którymi są: ustalanie celów, formułowanie stra-
tegii (na podstawie wcześniej wyznaczonych celów), administrowanie (czyli 
osiąganie ustalonych celów) oraz kontrola strategiczna (zapewniająca menedże-
rowi informacje zwrotne o osiąganych postępach. Z polskich przedstawicieli 
nauki podejmujących próbę zdefiniowania zarządzania strategicznego za naj-
bardziej przydatne dla wszystkich sfer działania w agrobiznesie należy uznać 
dwie definicje: B. Wawrzyniaka według którego zarządzanie strategiczne to 
koncepcja zarządzania, która opiera się na wartościach charakterystycznych dla 
orientacji globalnej141, oraz podaną w pracy pod redakcją R. Krupskiego „Za-
rządzanie strategiczne. Koncepcje, metody”, która mówi, że „...zarządzanie stra-
tegiczne to proces definiowania i redefiniowania strategii w reakcji na zmiany 
otoczenia lub wyprzedzający te zmiany, a nawet je wywołujący, oraz sprzężony 
z nim proces implementacji, w którym zasoby i umiejętności organizacji są tak 
dysponowane, by realizować przyjęte długofalowe cele rozwoju, a także zabez-
pieczyć istnienie organizacji w potencjalnych sytuacjach nieciągłości”142. We 
wszystkich przedsiębiorstwach agrobiznesu można doszukać się wielu elemen-
tów kapitału intelektualnego, którego cechy i wartość przekładana jest na bieżą-
ce  ich funkcjonowanie. Miejsce kapitału intelektualnego w ogólnej wartości 
rynkowej przedsiębiorstw agrobiznesu prezentuje rys. 3.7.  

                                                 
141 B. Wawrzyniak, Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996, s. 33. 
142 R. Krupski, [red.] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s. 96. 
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Rys. 3.7. Miejsce kapitału intelektualnego w ogólnej wartości rynkowej 
przedsiębiorstw agrobiznesu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Bratnicki, J. Strużyna, [red.], Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wy-
dawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001, s. 70; M. Rybak, 
[red.], Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003, s. 36. 
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Integracja gospodarcza całej sfery agrobiznesu to przygotowanie jednostek 
gospodarczych do sprostania konkurencji na jednolitym rynku europejskim                  
i spełnienie wszystkich warunków prawa europejskiego143. Prawidłowe pozy-
skanie z zewnątrz lub własne wygenerowanie niezbędnych kompetencji strate-
gicznych kadry menedżerskiej przekłada się bezpośrednio na konkurencyjność               
i rozwój przedsiębiorstw.144 Na podstawie podziału wartości rynkowej na war-
tość księgową kapitału własnego oraz kapitał intelektualny – skonstruowano 
schemat obrazujący wartość rynkową przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu.                   
W tych rozważaniach najbardziej istotnym jest element dotyczący kapitału 
ludzkiego, który zawiera wartości podstawowe jak wiedza, umiejętności i kwali-
fikacje pracowników, wzajemne relacje zachodzące między nimi oraz posiadany 
i prezentowany przez nich potencjał rozwoju. Gospodarka wolnorynkowa zmu-
sza przedsiębiorstwa do poszukiwania wciąż nowych źródeł przewagi konku-
rencyjnej, którymi może być strategiczna kongruencja kapitału intelektualnego. 
Obecnie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa ko-
niecznym stało się stosowanie nowoczesnych metod zarządzania, a przedsię-
biorcy są  zmuszeni do zapewnienia wysokiej jakości zarządzania strategiczne-
go. Sukces rynkowy jest osiągany przez stosowanie strategii konkurencji i mar-
ketingowych, co stało się nieodzowne w przypadku wielkich firm polskiego 
agrobiznesu. Każda ze strategii jest zdeterminowana warunkami otoczenia                   
i czynnikami wewnętrznymi, które bezpośrednio wpływają na podejmowane 
decyzje względem jakości i wielkości produkcji w danym przedsiębiorstwie145.  

 
3.6. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako 

czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego  
 

Najważniejsze przedsiębiorstwa funkcjonujące w przemyśle rolno – spo-
żywczym zaczęły powstawać i rozwijać się na bazie przeprowadzanej prywaty-
zacji w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Prywatyzacja doprowadziła do 
nowej struktury podmiotowej w sektorze agrobiznesu, jego otoczeniu i wszyst-
kich ogniwach. W każdym z ogniw można wskazać firmy, które zajmują pozy-

                                                 
143 K. Firlej, Dostosowywanie polskich przedsiębiorstw sfery agrobiznesu do wymogów Unii Europejskiej [w:] Źródła prze-
wag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, D. Niezgoda [red.], Pracownia Poligraficzna AR w Lublinie, Lublin 
2003, s. 47. 
144 K. Firlej, Wpływ kompetencji strategicznych kadry menedżerskiej na konkurencyjność i rozwój agrobiznesu [w:] Agrobiz-
nes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, S. Urban [red.], t.1, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 211. 
145 K. Firlej, Możliwości wykorzystania strategii konkurencji i marketingowych dla wzmocnienia pozycji oraz potencjału 
konkurencyjnego przedsiębiorstw agrobiznesu [w:] Roczniki Naukowe SERiA, t.VI, Warszawa – Poznań – Puławy 2004, s. 
50. 
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cję liderów rynkowych i tworzą wzorce dla pozostałych. Są to spółki publiczne 
notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, spółki z udzia-
łem kapitału zagranicznego oraz ugrupowania przedsiębiorstw tworzone przez 
krajowych inwestorów strategicznych (tabela 3.7).  

 
Tabela 3.7 

Portfel indeksu WIG-Spożywczy  
- stan na: 28 marca 2007 

 

Lp Instrument Kod ISIN 

Kurs  
na sesji* 
(zł) 
 

Pakiet  

Wartość 
rynkowa 
pakietu 
(zł) 

Dzienna 
zmiana 
kursu 
(%) 

Udział w 
portfelu 
(%) 

Wpływ na 
indeks** 
(%) 

Udział w 
obrotach 
akcjami 
i PDA 
na sesji 
(%) 

1 DUDA  PLDUDA000016  12,62 37 277 000 470 435 740 0,6 17,37 0,10 0,32 
2 ELSTAROIL  PLELSTO00018  13,25 23 672 000 313 654 000 - 1,6 11,58 - 0,19 0,04 
3 WAWEL  PLWAWEL00013  356,80 718 000 256 182 400 - 0,9 9,46 - 0,09 0,01 
4 MISPOL  PLMISPL00011  18,54 11 559 000 214 303 860 3 7,91 0,24 0,01 
5 AMBRA  PLAMBRA00013  17,70 9 800 000 173 460 000 - 0,6 6,40 - 0,04 0,02 
6 PROVIMROL  PLRLMPX00012  21,68 7 729 000 167 564 720 2,3 6,19 0,14 0,00 
7 JUTRZENKA  PLJTRZN00011  147,00 1 037 000 152 439 000 1,4 5,63 0,08 0,02 
8 KRUSZWICA  PLKRUSZ00016  61,30 2 282 000 139 886 600 0,5 5,17 0,03 0,01 
9 PAMAPOL  PLPMPOL00031  24,99 5 470 000 136 695 300 4,1 5,05 0,21 0,02 
10 HOOP  PLHOOP000010  32,37 3 533 000 114 363 210 - 2,8 4,22 - 0,12 0,03 
11 INDYKPOL  PLINDKP00013  91,55 1 166 000 106 747 300 - 6,6 3,94 - 0,26 0,00 
12 GRAAL  PLGRAAL00022  39,50 2 390 000 94 405 000 - 3 3,49 - 0,10 0,01 
13 ADVADIS  PLMBRST00015  1,51 48 360 000 73 023 600 1,3 2,70 0,04 0,17 
14 PEPEES  PLPEPES00018  143,40 503 000 72 130 200 - 1,1 2,66 - 0,03 0,01 
15 ASTARTA  NL0000686509  13,30 5 000 000 66 500 000 0 2,46 --- 0,01 
16 BEEFSAN  PLBEFSN00010  3,02 21 015 000 63 465 300 - 1 2,34 - 0,02 0,02 
17 MIESZKO  PLMSZKO00010  3,58 13 823 000 49 486 340 0,3 1,83 0,01 0,01 
18 WILBO  PLWILBO00019  4,59 9 500 000 43 605 000 - 2,3 1,61 - 0,04 0,01 
RAZEM --- --- 2 708 347 570 --- 100 --- 0,71 
 
/* kurs ostatniej transakcji 
/** iloczyn zmiany procentowej kursu i udziału instrumentu w portfelu indeksu 
Źródło: http://www.gpw.com.pl/zrodla/gpw/spws/portfele/wig-sp_p.htm#Wykres 
 
 

 

 Firmy notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na-
leżą do najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw w branży spożywczej. Ich 
funkcjonowanie jest poparte napływem zewnętrznego kapitału, który jest zwy-
kle przeznaczony na ich rozwój. Wraz z rozwojem WGPW pojawiały się kolej-
no na jej parkiecie spółki sektora agrobiznesu i poszczególnych jego ogniw.                
W myśl przyjętej definicji (że agrobiznes skupia przedsiębiorstwa, których pod-
stawowa działalność związana jest pośrednio i bezpośrednio z wytwarzaniem 
finalnych produktów żywnościowych, jak również z hurtowym i detalicznym 
obrotem środkami produkcji służącymi do wytwarzania żywności i jej sprzedaży 
oraz obrotem produktami żywnościowymi, tak w kraju, jak i za granicą146)                  
H. Starczewska-Krzysztoszek wyodrębnia spośród klas EKD reprezentowanych 
na WGPW 4 klasy produkcyjne oraz jedną klasę handlową, jako związane 

                                                 
146 M. Starczewska-Krzysztoszek, Firmy agrobiznesu na Giełdzie Warszawskiej, [w] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja 
Innowacja WSE, Warszawa 1998, s.291. 
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przedmiotem działalności z agrobiznesem. Klasy produkcyjne to:  
a) produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa, 
b) produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa drobiowego i króliczego,  
c) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,  
d) klasy handlowe - pozostała sprzedaż hurtowa.  
 Niestety firmy agrobiznesu nie mają znaczącej pozycji na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. Ich debiut rozpoczął się w dniu 7.06.1991r. 
akcjami spółki Żywiec. Po dwóch miesiącach dołączyła do niej druga firma 
agrobiznesu – Wedel, a w dniu 28 marca sierpnia 2006 roku funkcjonowało już 
22 spółki i wyodrębniony z nich subsystem sektorowy WIG – Spożywczy. Za 
najbardziej spektakularne wejścia wśród firm spożywczych na GPW należy 
uznać pierwsze notowania takich firm jak Żywiec, który miał 60,4 % obrotu 
wszystkich notowań oraz Okocim z 53,2% wynikiem. Były to bardzo udane de-
biuty, ze względu na duże ówczesne zainteresowanie walorami giełdowymi. 
Dobrymi wynikami w pierwszych notowaniach mogły się pochwalić takie spół-
ki jak: Wedel (29,1%), i Agros (13,3%), ale niestety te spółki nie są już notowa-
ne. Silny wpływ firm agrobiznesu na wartość obrotów Giełdy Warszawskiej 
występował jedynie w latach 1991-1992, gdyż były to lata, w których jeszcze 
mało spółek było notowanych. W początkowych latach funkcjonowania giełdy 
1991-1993 stosunkowo duży był udział firm agrobiznesu w obrocie giełdowym 
wynoszący w roku 1991 – ponad 50%, 1992 – ponad 20 %, 1993 – ponad 15 %.  
Niestety tragiczny dla polskiej giełdy 1994 rok przyniósł też osłabienie wartości 
spółek spożywczych i drastyczny spadek udziału w obrotach. Osłabienie ko-
niunktury na giełdzie i utrzymywanie się tego stanu w 1995 roku spowodowało 
obniżenie wartości obrotów akcjami i dopiero rok 1996 przyniósł poprawę ko-
niunktury i wzrost wartości obrotów firm agrobiznesu147. Od tego czasu firmy 
spożywcze zajmują ustabilizowaną pozycję na rynku i nie odgrywają znaczącej 
roli w obrocie giełdowym. Ich udział w rynku od 1996 roku mierzony stosun-
kiem liczby spółek agrobiznesu do ogólnej liczby spółek, czy udział w ogólnej 
wartości obrotu jest stale malejący, co zniechęca inwestorów do kupowania wa-
lorów. Ma to niestety ujemny wpływ na inwestycje w całym sektorze, gdyż wy-
niki giełdowe w sposób znaczący rzutują na strategie inwestowania w poszcze-
gólne branże. Ogłoszona w 2005 roku lista 500 największych przedsiębiorstw 
przemysłowych publikowana na łamach dziennika „Rzeczpospolita” zawiera 44 
przedsiębiorstwa produkujące artykuły spożywcze, napoje alkoholowe i wyroby 
tytoniowe. Wśród tej grupy firm są 33 przedsiębiorstwa produkujące żywność,    

                                                 
147 Ibidem, s. 294. 
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a najliczniej reprezentowana jest branża mięsna (10 firm), owocowo – warzyw-
na (5), mleczarska (4), paszowa (3), cukiernicza(3) i inne (pojedyncze z pozosta-
łych)148.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 J Drożdż, Największe firmy spożywcze, „Przemysł Spożywczy” 2005, nr 5, s. 24. 
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Rozdział 4 
 

DIAGNOZA EKONOMICZNA                                                
PRZEDSIĘBIORSTW  PRZEMYSŁU                                    

ROLNO – SPOŻYWCZEGO W SEKTORZE                     
AGROBIZNESU 

 
4.1. Ewolucja przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożyw-

czego w latach 1990 – 2006 
 
 

Historia i rozwój jednostek gospodarczych występujących w przemyśle 
spożywczym nierozerwalnie związana jest z funkcjonowaniem całego sektora 
agrobiznesu. Agrobiznes jako podsystem polskiej gospodarki narodowej kształ-
tuje stan, stopień unowocześnienia i wyposażenia jednostek gospodarczych                  
w przemyśle spożywczym począwszy od gospodarstw rolnych produkujących 
na jego potrzeby, poprzez jednostki skupu, magazynowania, handlu hurtowego     
i dystrybucji produktów pochodzenia rolniczego, przedsiębiorstwa przetwórstwa 
rolnego a skończywszy na handlu detalicznym. Jednostki gospodarcze funkcjo-
nujące w przemyśle spożywczym są elementem rynku rolniczego. Według                  
S. Urbana149 rynek rolniczy to kategoria ekonomiczna obejmująca ogół stosun-
ków wymiennych pomiędzy gospodarstwami rolnymi sprzedającymi produkty 
rolne oraz nabywającymi środki do produkcji rolnej i dobra inwestycyjne,                    
a przedsiębiorstwami skupującymi produkty rolne i zaopatrującymi gospodar-
stwa w towary niezbędne do produkcji rolnej. Rynek rolniczy obejmuje ponadto 
bezpośrednią sprzedaż produktów rolnych przez rolników konsumentom i inne 
formy sprzedaży płodów rolnych. W przedsiębiorstwach należących do rynku 
rolniczego wykonywana jest produkcja, przetwarzanie, magazynowanie, uszla-
chetnianie surowców pochodzenia rolniczego oraz wytwarzanie aktualnie ak-
ceptowanych i urozmaiconych wyrobów, dostosowanych do potrzeb dzisiejsze-
go konsumenta, jako końcowego odbiorcy.  

Poziom funkcjonowania i struktura organizacyjna jednostek gospodar-
czych funkcjonujących w polskim przemyśle spożywczym są integralnie powią-
zane i uzależnione od stopnia rozwoju wszystkich ogniw polskiego agrobiznesu 
oraz stanu rozwoju i unowocześnienia gospodarki. Przedstawiona w danym 

                                                 
149 S. Urban, K. Szlachta, Ekonomika i organizacja handlu żywnością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 26. 
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momencie oferta produktów spożywczych przez podmioty polskiego przemysłu 
spożywczego decyduje o możliwościach, jakości i stanie zaspokojenia potrzeb 
żywnościowych. Oferta ta musi być ściśle powiązana z poziomem dochodów 
ludności i możliwościami zaspokojenia ich potrzeb żywnościowych. Szczegól-
nie znaczącą rolę odgrywają podmioty przetwórstwa, których zadaniem jest do-
stosowywanie oferty towarowej do wymagań rynkowych oraz produkcja konku-
rencyjnych towarów spełniających oczekiwania klientów przyzwyczajających 
się do podaży szerokiego wachlarza produktów pochodzenia zagranicznego. 

Przemysł spożywczy w Polsce ma zróżnicowaną strukturę, która w ostat-
nim piętnastoleciu podlegała wielokierunkowym zmianom pod wpływem prze-
prowadzanych reform gospodarczych, procesów restrukturyzacji i prywatyzacji. 
Wcześniej w gospodarce centralnie planowanej przetwórstwo rolno – spożyw-
cze było zdominowane przez jednostki gospodarki uspołecznionej, gdy wiodącą 
i monopolistyczną pozycję posiadały przedsiębiorstwa państwowe. Oprócz nich 
wiele drobnych i średnich przedsiębiorstw funkcjonowało na zasadach spół-
dzielczych, które były zrzeszone w Spółdzielniach Mleczarskich, Związkach 
Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskich, Rolniczych Spółdzielniach Produk-
cyjnych, Gminnych Spółdzielniach „Samopomoc Chłopska”, Spółdzielczości 
Spożywców, Spółdzielczości Pracy i Spółdzielczości Inwalidów, a także w Pań-
stwowym Przemyśle Terenowym150. Wiele Państwowych Gospodarstw Rolnych 
było zaangażowanych w przetwórstwo rolno – spożywcze, które również stano-
wiło jeden z podstawowych ich przedmiotów działania. Znaczącą rolę miała 
działalność Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las” oraz firm prywatnych rze-
miosła spożywczego, których pozycja rynkowa była w ówczesnych latach bar-
dzo trudna i niewiele znacząca. Jak zauważył R. Urban w 1988 roku struktura 
podmiotowa przetwórstwa spożywczego była bardzo rozdrobniona, gdyż wśród 
26 tysięcy podmiotów tego sektora, aż blisko 60 % stanowiły zakłady rzemieśl-
nicze, a tylko 3,2% przedsiębiorstwa przemysłowe – państwowe i spółdzielcze.  

Wprowadzona w życie Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia-
łalności gospodarczej151 umożliwiła dokonanie istotnych przekształceń własno-
ściowych w przetwórstwie spożywczym, które zmieniły jego strukturę podmio-
tową. Możliwość podjęcia działalności gospodarczej przez każdego polskiego 
obywatela skłoniła do działań przedsiębiorczych w szerokim zakresie, przez co 
przyczyniła się do powstania ogromnej ilości firm w przemyśle spożywczym. 

                                                 
150 R. Urban, [red.] Polski przemysł spożywczy – analiza makroekonomiczna, Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, Warszawa 
2000, s. 99. 
151 Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r. 
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Kolejno przeprowadzane reformy dokonały przekształceń w zakresie funkcjo-
nowania przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych oraz ich prywatyzacji.  

Okres przekształceń jednostek przemysłu spożywczego w gospodarce 
wolnorynkowej można podzielić na trzy zasadnicze etapy: 

I etap - miał miejsce w latach 1989-1992 charakteryzował się tym, że na-
stąpił w nim szybki rozwój prywatnych zakładów przetwórczych, których wła-
ściciele widzieli szerokie możliwości osiągnięcia dużych zysków w stosunkowo 
krótkich okresach czasu. Sprzyjało temu stosowanie wielu czynników umożli-
wiających rozpoczęcie działalności gospodarczej i pomoc w jej rozwijaniu, 
przez udzielanie różnych form pomocy i preferencji dla podmiotów gospodar-
czych ze strony państwa jak np. udzielanie kredytów, czy stosowanie zwolnień     
z płacenia podatków przez początkowe lata działalności. Najczęściej były to 
słabe podmioty gospodarcze pod względem kapitałowym, ale bardzo przydały 
się w okresie, gdy gospodarka przeżywała kryzys wynikający ze słabej aktyw-
ności przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych oraz ograniczenia produk-
cji sektora uspołecznionego. Tego rodzaju podmioty gospodarcze cieszyły się 
dużym powodzeniem na rynkach lokalnych, niemniej jednak ich standard tech-
niczny i technologiczny nie dorównywał wcześniej funkcjonującym jednostkom 
sektora uspołecznionego. Ich niewątpliwą zasługą było właściwe wypełnienie 
roli drobnych producentów wytwarzających na okoliczne rynki lokalne, które 
były w stanie obsłużyć przy wykorzystaniu dostępnej, rosnącej i coraz bardziej 
rozdrobnionej sieci handlowej. Niestety podmioty tego rodzaju były tworzone 
często przez przypadkowych przedsiębiorców i przy niskim zaangażowaniu ka-
pitału, co nie wpływało korzystnie na ich rozwój i przetrwanie. Szacuje się, że 
liczba w ten sposób powstałych podmiotów gospodarczych wynosiła  30 tysię-
cy. 

II etap przekształceń struktury podmiotowej w przemyśle spożywczym to 
lata 1992-2002, w których zarysowała się tendencja szybkiej prywatyzacji sek-
tora, koncentracji głównych podmiotów produkcyjnych poprzez uprzemysło-
wienie przetwórstwa, zwiększenie stopnia przetworzenia poprzez naśladownic-
two zachodnich wzorców, powstawanie przedsiębiorstw średniej wielkości                 
z udziałem kapitału zagranicznego, nowe inwestycje w przetwórstwie spożyw-
czym, modernizację potencjału wytwórczego i inwestowanie. Był to okres moc-
nej koncentracji produkcji w przemyśle spożywczym, który nastąpił w fazie 
wzrastających potrzeb ilościowych względem produktów spożywczych i napły-
wu na nasz rynek szerokiej gamy produktów spożywczych pochodzenia zagra-
nicznego, których smak i jakość zdrowotna, nie zawsze budziły zadowolenie 
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wśród konsumentów. Rozwój gospodarki wolnorynkowej doprowadził do eli-
minacji najsłabszych gospodarczo podmiotów, których funkcjonowanie nie 
sprostało stawianym wymaganiom. Zakłady przemysłowe wypierały małe pod-
mioty gospodarcze z sieci lokalnej, które nie miały szans kapitałowych i organi-
zacyjnych wobec jednostek konkurencyjnych. Jak podaje GUS w danych publi-
kowanych przez Roczniki Statystyczne Przemysłu działalność gospodarczą                  
w końcowych latach dziewięćdziesiątych prowadziło około 25,5 – 30 tys. pod-
miotów, a liczby te są tak rozbieżne ze względu na różne źródła ich pochodze-
nia. W tym okresie daje się zauważyć dużą płynność podmiotowej struktury 
przetwórstwa rolno – spożywczego, a w szczególności wzrost liczby firm za-
trudniających powyżej 50 osób stałej załogi. Pierwsza faza przekształceń trans-
formacyjnych przyczyniła się do powstania około 400 firm w wyniku podziału 
wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych, a następne 
powstanie 400 firm było wynikiem nowych inwestycji lub rozwoju małych jed-
nostek, powstałych w pierwszej fazie przekształceń systemowych152. 

III okres jako faza przedakcesyjna to lata 2002 – 2004, w których przed-
siębiorcy i indywidualni rolnicy dostrzegli swoją szansę zaistnienia i funkcjo-
nowania w strukturach unijnych. Poszerzyła się paleta czerpania korzyści przez 
możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw i gospodarstw 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przeprowadzono korzystne dla 
sektora rolnego negocjacje dopłat bezpośrednich oraz określono zasady funk-
cjonowania polskiego rolnictwa w prowadzeniu Wspólnej Polityki Rolnej.  

Powstawanie przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego łączyło się 
zawsze z potrzebami zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla kraju.              
W Polsce po drugiej wojnie światowej mieliśmy próby przymusowej kolektywi-
zacji wsi i łączenia kontraktacyjnego produkcji rolnej gospodarstw z przetwór-
cami. Jak dowiodła historia nie były to właściwe koncepcje, chociaż zapewniały 
dla obu stron korzyści wynikające z zaplanowanej  i ukierunkowanej produkcji. 
Na dowód źle zaplanowanych działań można przedstawić przykład upadku 
PGR-ów, który rozpoczął się na początku lat dziewięćdziesiątych. Państwowe 
Gospodarstwa Rolne nie wytrzymały próby czasu i w okresie transformacji pol-
skiej gospodarki zaczęły masowo upadać. W ich miejsce powstawały wielkoob-
szarowe gospodarstwa rolne, które przejmowały istniejący majątek i obecnie 
funkcjonują z pozytywnym skutkiem. 

Aby właściwie zdefiniować przedsiębiorstwo przemysłu rolno – spożyw-
czego należy najpierw wyjaśnić źródła i fazy jego powstawania. Przedsiębior-

                                                 
152 Ibidem s. 102. 
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stwo można zdefiniować na kilka sposobów, w zależności od generalnych zało-
żeń przyjmowanych za podstawę. Według definicji neoklasycznej przedsiębior-
stwo jest jednostką maksymalizującą zysk przy istniejących technologiach oraz 
przy znanych ograniczeniach wprowadzanych przez rynek153. Przedsiębiorca 
optymalizuje decyzje i poszukuje najkorzystniejszych struktur, a ekonomiści 
doskonalą zasady optymalizowania decyzji. Inne spojrzenie na przedsiębiorstwo 
przedstawia definicja behawioralna, która największą uwagę koncentruje na za-
chowaniu się przedsiębiorstwa w każdej zaistniałej sytuacji rynkowej. Szcze-
gólna uwaga jest skierowana na wybór instytucjonalnej formy przedsiębiorstwa 
(własności) oraz umiejętność reagowania na zmiany warunków rynkowych wy-
magające podejmowania właściwych i ekonomicznie uzasadnionych decyzji. 
Teoria równowagi przedstawiła definicję przedsiębiorstwa jako subsystemu go-
spodarki, które funkcjonuje na zasadzie z góry wyznaczonego kierunku działa-
nia, z małym uwzględnieniem istniejącej sytuacji rynkowej. Wiąże się to z zało-
żeniem, że wewnętrzne problemy w przedsiębiorstwie można łatwiej rozwiązać 
wewnątrz niego samego, aniżeli biorąc pod uwagę zewnętrzne czynniki ograni-
czające. Takie działania wiążą się z koniecznością stosowania profesjonalnego 
monitoringu i controlingu, bardzo sprawnie funkcjonujących wewnątrz przed-
siębiorstwa. Interesującą definicję przedstawia teoria instytucjonalna zakładają-
ca, że przedsiębiorstwo jest wyodrębnioną instytucjonalnie alokacją zasobów, 
która jest tańsza, aniżeli alokacja rynkowa, co umożliwia uzyskanie renty insty-
tucjonalnej. Ze względu na to, że nie wszystkie zasoby w przedsiębiorstwie są 
możliwe do wyceny (co ma szczególne miejsce w rolnictwie), następuje wycena 
umowna, uwzględniająca ograniczone możliwości przedsiębiorcy. W każdej 
dziedzinie gospodarki przedsiębiorstwo posiada odrębność ekonomiczną, orga-
nizacyjną i prawną. Przedsiębiorstwo jest właścicielem określonych zasobów              
i środków, posiada własny zarząd oraz wchodzi w stosunki prawno – ekono-
miczne z państwem i innymi jednostkami ekonomicznymi. W gospodarce ryn-
kowej przedsiębiorstwo jest najważniejszą, samodzielną jednostką gospodarczą, 
funkcjonującą na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Żadne państwo nie 
ma prawa oddziaływać na przedsiębiorstwa w inny sposób, niż za pomocą in-
strumentów polityki gospodarczej, które tworzone są na szczeblu Unii Europej-
skiej dla wszystkich jej członków154. 

Szczególnie ważny status posiadają w gospodarce rynkowej przedsiębior-
stwa zajmujące się produkcją i przetwórstwem żywności. To od nich zależy stan 
wyżywienia w danym kraju oraz świadczy o poziomie rozwoju społeczno – go-

                                                 
153 A. Woś , Agrobiznes, mikroekonomika, Wydawnictwo Key Text, t.2.  Warszawa 1996, s. 15-17. 
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spodarczego. Na początku lat dziewięćdziesiątych przedsiębiorstwa przemysłu 
rolno - spożywczego wymagały wielu przekształceń o charakterze własnościo-
wym i modernizacyjno – inwestycyjnym. Jako jedne z pierwszych w naszym 
kraju zostały poddane procesowi prywatyzacji, której celem priorytetowym było 
odtworzenie systemu rynkowego. Głównym jej założeniem był rozwój przed-
siębiorczości i konkurencji we wszystkich sektorach polskiej gospodarki. 
Szczególnego znaczenia nabrały przekształcenia w sektorze rolno – spożyw-
czym, w którym sektor publiczny w późnych latach osiemdziesiątych nie był 
zdolny efektywnie gospodarować oraz poprawiać jakości dóbr i usług. Obecnie 
w tym sektorze funkcjonuje duża ilość firm produkcyjnych i usługowych o róż-
nej wielkości i strukturze własności. Ponadto mamy do czynienia z bardzo roz-
proszoną strukturą handlu detalicznego i hurtowego, którego właściwe funkcjo-
nowanie może odbywać się prawidłowo tylko w gospodarce wolnorynkowej.  

Pierwsze symptomy prywatyzacji polskich przedsiębiorstw rolno – spo-
żywczych miały miejsce już w fazie gospodarki centralnie planowanej, gdy               
w wyniku przeprowadzanych reform gospodarczych lat dziewięćdziesiątych za-
częło rozwijać się rzemiosło i powoli na krajowy rynek wchodziły firmy polo-
nijne. Nową formą gospodarowania były spółki typu joint-venture, które po-
wstawały na podstawie przedwojennego kodeksu handlowego. Równocześnie     
w życie wchodziły dwie ustawy z 1988 roku: o działalności gospodarczej                  
i o inwestycjach z udziałem kapitału zagranicznego. Ich efektem był rozwój 
prywatnej przedsiębiorczości, która rodziła nadzieje wśród inwestorów. Po-
wstawały firmy i spółki z udziałem kapitału zagranicznego, a zjawisko to doty-
czyło nie tylko przetwórstwa rolno – spożywczego, ale również pozostałych 
dziedzin gospodarki. Oceniając szacunkowo lata 1989-1991 należy zauważyć, 
że liczba spółek joint-venture w przemyśle spożywczym zwiększyła się z 33 do 
417, a małych firm spożywczych przekroczyła 30 tysięcy155. Prywatyzacja 
przemysłu rolno – spożywczego była  procesem przekazywania majątku pań-
stwowego podmiotom prywatnym na bazie przekształcania gospodarki pań-
stwowej w gospodarkę prywatną i ograniczania roli państwa w gospodarce. Był 
to proces prowadzący do zmiany kontroli nad gospodarką i zamiany własności 
społecznej w prywatną. Spośród różnorodnych motywów prywatyzacji najczę-
ściej wymieniane są: efektywnościowy (podniesienie ekonomicznej sprawności, 
czyli efektywności przedsiębiorstw i całej gospodarki), ekonomiczny (podnie-
sienie dochodowości przedsiębiorstw i bogactwa państwa oraz społeczeństwa), 

                                                                                                                                                         
154 M. Duczkowska – Piasecka, Jak odnaleźć się w Unii Europejskiej, „Przemysł Spożywczy” 2004, nr 4, s. 13-14. 
155 R. Urban, Polski przemysł spożywczy. Analiza makroekonomiczna, Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, Warszawa 2000, s. 
82. 
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ideologiczny (ograniczenie roli państwa w życiu gospodarczym na korzyść in-
stytucji prywatnych), społeczny (podniesienie poziomu życia społeczeństwa, 
jego upodmiotowienie, ograniczenie biurokracji, większa swoboda gospodarcza 
zapewniająca demokrację gospodarczą i polityczną). W Polsce uregulowania 
prawne doprowadziły do ukształtowania się typowych form prywatyzacji, do 
których należą: prywatyzacja kapitałowa - polegająca na przekształceniu przed-
siębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę skarbu państwa, a następnie 
na jego właściwej prywatyzacji, oraz prywatyzacja likwidacyjna - polegająca na 
faktycznym bądź tylko formalnym zlikwidowaniu przedsiębiorstwa państwowe-
go po to, by sprzedać jego majątek, wnieść go do spółki lub oddać w użytkowa-
nie spółce pracowniczej156.  
 Według R. Urbana prywatyzacja przetwórstwa żywności przebiegała                 
w dwóch fazach, jako mała i duża. Mała prywatyzacja przetwórstwa żywności 
przebiegała w pierwszej fazie transformacji i polegała w większości na zmia-
nach właścicieli małych zakładów spółdzielczych i państwowych gospodarstw 
rolnych. W tym okresie powstała duża ilość małych zakładów przetwórczych, 
jak np. małe ubojnie, wędliniarnie, piekarnie, młyny, wytwórnie napojów, prze-
twórnie owoców i warzyw. Każdy inwestor, którym był rolnik lub przedsiębior-
ca widział szansę dla siebie w prowadzeniu swojej prywatnej działalności go-
spodarczej. Niestety powstające zakłady cechował brak niezbędnej ilości kapita-
łu, a stosowane przez nich technologie były bardzo proste. Pomimo tego wyko-
rzystywały one właściwą koniunkturę na rynku, poszukiwały nisz rynkowych                
i elastycznie dostosowywały się do potrzeb i wymagań rynkowych. W tak dużej 
ilości stanowiły te jednostki znaczącą konkurencję dla firm typu państwowego                  
i spółdzielczego, zmuszając do podniesienia jakości produkowanych towarów                   
i świadczonych usług oraz ożywiały konkurencję na rynku rolno – spożywczym. 
Istniejące wcześniej duże przedsiębiorstwa dostały sygnał, że nie mogą stać                 
w miejscu, muszą restrukturyzować się i modyfikować produkty adaptując je do 
standardów wymaganych przez rynek. Czasy spokojnego funkcjonowania na 
zasadzie dotacji z budżetu państwa bezpowrotnie dla nich minęły.  
 Druga faza to zakrojona na szeroką skalę prywatyzacja sektora rolno – 
spożywczego, której początek nastąpił po 1991 roku, ponieważ rok wcześniej 
została wprowadzona ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jej 
uzupełnieniem była ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich 
prywatyzacji z 1993 roku, odrębne regulacje prawne dla przemysłu cukrowni-
czego zawarte w ustawie o regulacji rynku cukru i przekształceniach własno-

                                                 
156Prywatyzacja,  http://portalwiedzy.onet.pl/38329,haslo.html 
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ściowych w przemyśle cukrowniczym z 1994 roku, ustawa o restrukturyzacji 
finansowej przedsiębiorstw i banków z 1993 roku oraz ustawa o komercjalizacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych157.  
 Duża prywatyzacja przemysłu rolno – spożywczego przebiegała dwuto-
rowo metodą bezpośrednią oraz pośrednią. Metoda bezpośrednia - to sprzedaż 
całego przedsiębiorstwa, jego wyodrębnionych części lub wniesienie jako aportu 
do spółki prawa handlowego, jak też przekazanie w odpłatne użytkowanie. Dru-
ga z metod – pośrednia - polegała na przekształceniu przedsiębiorstwa pań-
stwowego w spółkę prawa handlowego, a następnie sprzedaż akcji tej spółki                
w drodze publicznej oferty lub w drodze negocjacji. Przekształcenie przedsię-
biorstwa w spółkę Skarbu Państwa umożliwiało częściową sprzedaż akcji pra-
cownikom po obniżonej cenie. Niestety pracownicy często nie chcieli być wła-
ścicielami swoich macierzystych zakładów i natychmiast zbywali otrzymane 
akcje. W procesie prywatyzacji mieli prawo uczestniczyć również rolnicy, któ-
rzy mieli prawo objęcia 15-20 % akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw prze-
twórstwa rolno – spożywczego. Niestety nie byli oni zainteresowani ich naby-
waniem ze względu na skomplikowane procedury zakupu akcji, brak możliwo-
ści skorzystania z finansowego wsparcia (które posiadali pracownicy), czy też 
brak wystarczającej ilości gotówki. Przedsiębiorstwa przemysłu rolno – spo-
żywczego uczestniczyły w programie powszechnej prywatyzacji, a ich akcje by-
ły wnoszone do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Wyjątek stanowiły ak-
cje cukrowni, które były wnoszone do spółek cukrowych zwanych holdingami. 
Prywatyzację bezpośrednią prowadziły organy założycielskie przedsiębiorstw 
państwowych przez likwidatorów i syndyków masy upadłościowej tych przed-
siębiorstw. Prywatyzacja pośrednia od początku prowadzona była przez Mini-
sterstwo Przekształceń Własnościowych (od 1996 roku Ministerstwo Skarbu) 
oraz Narodowe Fundusze Inwestycyjne i Spółki Cukrowe (holdingi). 

Istotną rolę w prywatyzacji przemysłu rolno – spożywczego odegrał kapi-
tał zagraniczny, który w procesie transformacji wybrał najbardziej dynamiczne 
oraz generujące największe zyski branże. Były to bardzo dobrze funkcjonujące 
branże przetwórstwa rolno – spożywczego, takie jak przemysł tytoniowy, cu-
kierniczy, koncentratów spożywczych, piwowarski i olejarski. Prywatyzacja 
przy wykorzystaniu kapitału zagranicznego i z jego udziałem stanowiła szansę 
dla zaistnienia tych jednostek gospodarczych na rynku krajowym i zagranicz-
nym. Należy wspomnieć, że istniały przypadki prywatyzowania przedsiębiorstw 

                                                 
157 R. Urban, Polski przemysł spożywczy. Analiza makroekonomiczna, Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, Warszawa 2000, 
s.82. 
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w przemyśle rolno – spożywczym również w innych branżach, takich jak dro-
biarska, mięsna, młynarska, owocowo – warzywna, paszowa, rybna, ziemnia-
czana. Nie miały one jednak większego znaczenia w ogólnym procesie prywaty-
zacji. 
 Znaczny udział kapitału zagranicznego w procesie prywatyzacji przedsię-
biorstw gwarantował w tych czasach sukces w jego przekształcaniu. Dostarcza-
nie przez zagranicznych inwestorów nowych technologii, know-how oraz kapi-
tału finansowego umożliwiało przeprowadzenie modernizacji i restrukturyzacji. 
Przekształcane przedsiębiorstwa szybko nabierały dynamiki rozwojowej upatru-
jąc swych szans w eksporcie towarów i wykorzystaniu doświadczenia zagra-
nicznych inwestorów. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, któ-
re w tym okresie podległy przekształceniom własnościowym i restrukturyzacyj-
nym. Zajmują one wiodącą pozycję na rynku produktów rolno – spożywczych              
i posiadają znaną już markę. Ich rozkwit przypadł na wczesne lata dziewięćdzie-
siąte, gdy dużych inwestycji dokonywał kapitał prywatny. W latach osiemdzie-
siątych 80% przemysłu spożywczego było kontrolowane przez państwo,                      
a w latach dziewięćdziesiątych ten sam odsetek przemysłu był w rękach prywat-
nych. Znaczący był dopływ kapitału zagranicznego - do końca 2000 roku na ry-
nek rolny wyniósł ok. 5 mld dolarów (dla porównania cały polski przemysł 
zgromadził ok. 20 mld dolarów). Jeszcze bardziej wzrósł w okresie przedakce-
syjnym. Znaczące inwestycje poczyniono w branży cukierniczej, tytoniowej, 
browarniczej i przemyśle mięsnym. Największymi zagranicznymi inwestorami 
w przemyśle spożywczym, którzy w tym czasie weszli na polski rynek byli:   
Coca Cola Hellenic Bottling Company, niemiecka Reemtsma Cigarettenfabrik 
GmbH, amerykański Philip Morris, szwajcarskie Nestle, amerykańskie Pepsico, 
holenderskie Harbin BV i Heineken. Czas pokazał, że inwestycje były trafione                
i wciąż przynoszą spodziewane dochody. 
 Pomimo dużej aktywności inwestorów zagranicznych nie sposób niezau-
ważyć aktywnej roli krajowych inwestorów strategicznych, którymi były naj-
częściej duże krajowe firmy przemysłowo – handlowe. Do najważniejszych                
z nich należy zaliczyć sprywatyzowane centrale handlu zagranicznego produk-
tami rolno – spożywczymi tj. Agros Nova w Warszawie, Grupa Animex Sp.                     
z o.o. w Warszawie,  Provimi Rolimpex w Warszawie, Elektrim w Warszawie, 
Sokołów S.A. w Sokołowie Podlaskim i Grupa Drosed S.A. w Siedlcach. Przed-
siębiorstwa te zajmowały branże, którymi nie interesował się kapitał zagranicz-
ny i prowadziły stopniową restrukturyzację przedsiębiorstw przemysłowych,                
z reguły bez głębokich wstrząsów wewnętrznych. Jak  zauważył R. Urban wo-
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kół tych inwestorów powstawały silne ugrupowania kapitałowe o charakterze 
przemysłowo – handlowym, które koncentrowały swą działalność na wybranych 
dziedzinach przetwórstwa np. ugrupowania zbożowo – paszowe i cukrownicze 
Rolimpexu, owocowo – warzywne Agrosu, mięsno – drobiarskie Animexu, mię-
sne Sokołowa, Farm Food i Pekpol, drobiarskie Drosedu itp158. Prywatyzacja                
z udziałem krajowych inwestorów strategicznych była opłacalna dla małych 
firm spożywczych, które wzmacniały swoją pozycję rynkową i konkurencyjną.  
 O wiele trudniejszą sytuację miały firmy spożywcze, które były prywaty-
zowane przez mniejszych krajowych inwestorów, nie posiadających wystarcza-
jącego kapitału, aby zapewnić sukces rynkowy. Rolę banków można uznać za 
słabą, gdyż ograniczyły się one do przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej 
zadłużonych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i wymuszania realizacji 
programów naprawczych. Oceniając skutki prywatyzacji można uznać, że do-
prowadziła ona do zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstw przemysłu 
spożywczego. Przedsiębiorstwa te stały się prywatnymi, a sektor publiczny                  
w agrobiznesie i przemyśle spożywczym przestał odgrywać wiodącą rolę. 
 

4.2. Profil ekonomiczny przemysłu rolno - spożywczego  i analiza sy-
tuacji jego najważniejszych branż  

 Dla dokładnego zobrazowania sytuacji wyjściowej przedsiębiorstw funkcjonu-
jących w przemyśle spożywczym dokonano analizy atrakcyjności wewnętrznej jego 
struktury na podstawie metody pięciu sił Portera, w której uwzględniono następujące 
czynniki: rywalizację między przedsiębiorstwami, groźbę pojawienia się nowych pro-
ducentów, siłę przetargową dostawców, siłę przetargową nabywców, groźbę pojawie-
nia się substytutów. 

Trudno jest oceniać wszystkie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego klasyfiku-
jąc je wspólnie. Dlatego do celów badawczych wybrano najważniejsze branże prze-
mysłu, które można uznać za wiodące. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć na-
stępujące branże: mięsną, mleczarską, cukierniczą, cukrowniczą, owocowo – warzyw-
ną i piwowarską. Oprócz wymienionych pozostałe zostały również omówione. 

1.Branża mięsna podlega wciąż dużemu natężeniu przemian transformacyjnych, 
które dotyczą znacznych zmian w strukturze podmiotowej przemysłu. Branża obejmu-
je: ubój zwierząt rzeźnych, produkcję świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa w 
tuszach i półtuszach, przetwórstwo, produkcję świeżego, chłodzonego lub mrożonego 
mięsa w kawałkach, produkcję produktów konsumpcyjnych, produkcję skór surowych 
i pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór baranich, wytapianie 
jadalnych tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, przetwarzanie odpadów zwierzęcych z 

                                                 
158 R. Urban, Prywatyzacja w agrobiznesie, [w] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja WSE, Warszawa 1998, s. 
630-633. 



104 
 

uboju, produkcję wełny surowej poubojowej. Dostosowywanie polskiej produkcji 
zwierzęcej do wymagań rynku UE-25 zwiększyło udział przemysłu mięsnego w sku-
pie żywca rzeźnego i wołowego. Było to efektem rozwijania kontraktacji i kooperacji                            
z producentami, zapewniającym możliwość oddziaływania na jakość żywca                  
i stabilizację dostaw. Jak zauważył S. Urban ostatnie kilkanaście lat było okresem za-
sadniczych przemian strukturalnych krajowego przemysłu mięsnego związanych z 
jego dostosowywaniem do warunków gospodarki rynkowej oraz wymagań unij-
nych159. W branży mięsnej spotykamy się z procesem integracji pionowej, który zaj-
muje znaczące miejsce w produkcji żywca wieprzowego.              W integracji piono-
wej uczestniczą najczęściej duże zakłady mięsne, które ubijają tygodniowo co naj-
mniej 200 tuczników lub 75 sztuk bydła i mają obowiązek stosowania systemu klasy-
fikacji EUROP. W Polsce ok. 300 firm zatrudnia ponad 50 pracowników, a w 300 fir-
mach pracuje 6 – 50 osób, co oznacza, że ok. 70% podmiotów funkcjonujących na 
rynku mięsa czerwonego, to firmy małe (lokalne)160. Najlepiej prosperują ubojnie du-
żych i średnich przedsiębiorstw, co jest wynikiem procesów koncentracji następują-
cych obecnie w branży mięsnej. Od roku 2001 zauważalny jest postępujący proces 
przemysłowego uboju zwierząt rzeźnych, który do roku 2005 wzrósł prawie o połowę. 
Zwiększył się udział przemysłu w zagospodarowaniu podaży żywca wieprzowego i 
wołowego z 47 % w 2001 roku do 66% w roku 2004. Zmiana ta była wynikiem po-
trzeby strukturalnego dopasowania przemysłu do procesów integracyjnych z Unią Eu-
ropejską. Jednym z czynników wzrostu stanu uboju przemysłowego zwierząt rzeźnych 
była akcesja naszego kraju do struktur unijnych i nadzieja na pozyskanie nowych ryn-
ków zbytu. Produkcję przemysłu mięsnego według asortymentu przedstawia tabela 
4.1, a wielkość spożycia mięsa tabela 4.2. 

Tabela 4.1 
Produkcja przemysłu mięsnego według asortymentu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005. 

W przedstawionym okresie rok 2004 był tym, w którym wystąpiło zwiększe-
nie produkcji w przemyśle mięsnym prawie wszystkich jego wyrobów. Szcze-
gólnie znaczny był wzrost produkcji bydła i cieląt oraz trzody chlewnej w sto-
                                                 
159 S. Urban, Przemysł mięsny w obliczu integracji z Unią Europejską, „Przemysł Spożywczy” 2003 nr 6. s. 5-7. 
160 D. Rycombel, Przemysł mięsny – wołowina i cielęcina, Fundacja Fundusz Współpracy, Biuro Programów Wiejskich, 
Warszawa 2005,  s. 2. 

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
   bydła i cieląt................................................................................................. tys. t 155,6 135,4 171,7 162,5
   trzody chlewnej............................................................................................. tys. t 704,1 835,4 1032,8 1017,2
Tłuszcze zwierzęce topione jadalne................................................................. t 44522 48411 55253 60795
Wędliny........................................................................................................... tys. t 856,6 817,2 801,5 855,8
Kiełbasy wątrobiane........................................................................................ tys. t 19,4 16,9 17,7 19,4
Konserwy i przetwory z mięsa:

    w tym:

    szynki i łopatki konserwowe......................................................................... t 18977 17824 14066 14940
    konserwy mięsne i podrobowe wołowe i cielęce.......................................... t 9500 5995 5796 5008
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sunku do 2000 roku, chociaż w poprzedzającym go roku 2003 produkcja była 
jeszcze większa. Wyrównaniu w stosunku do 2000 roku uległa produkcja wędlin 
i kiełbas wątrobianych a dużemu zwiększeniu (powyżej 25%) uległa produkcja 
tłuszczów zwierzęcych jadalnych. Wystąpienie  tego rodzaju trendów wiąże się 
nie tylko ze wzrostem spożycia wewnętrznego (tab.4.2), ale z pojawieniem się 
nowych możliwości eksportowych na rynkach Unii Europejskiej. 

Tabela 4.2 

Spożycie mięsa w latach 1990 –2004 (w kg na 1 mieszkańca) 

Źródło: Rynek mięsa, Analizy Rynkowe, IERiGŻ, PIB, 2005, nr 28, s. 35. 

W latach 2001-2004 względnie stabilnie kształtowała się produkcja przetwo-
rów z mięsa czerwonego, w tym: wędlin, konserw, łącznie z szynkami i innych 
przetworów mięsnych. Produkcja mięsa czerwonego oscylowała w przedziale 
od 956 - 1.005 tys. ton,  w tym wędlin od 800 – 860 tys. ton. W branży występu-
je mocna rywalizacja między przedsiębiorstwami, gdyż w momencie przystą-
pienia naszego kraju do struktur unijnych rozpoczęła się walka przedsiębiorstw 
o spełnianie wymaganych standardów. W przemyśle mięsnym funkcjonowało      
w 2001 r. 6-7 tys. podmiotów gospodarczych, w tym ok. 400 firm dużych                       
i średnich oraz prawie 500 małych firm przemysłowych (od 10 do 49 zatrudnio-
nych). Zatrudnienie wynosiło ok. 60 tys. pracowników, a sprzedaż kształtowała 
się na poziomie 16 mld. zł. Niska była rentowność wynosząca poniżej 1 %,                  
a poziom inwestycji kształtował się na poziomie 50 mln USD. Przemysł mięsny 
był bardzo wrażliwy na procesy dostosowawcze, występowała w nim wysoka 
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ogółem

wieprzowe wołowe drobiowe

w tym: mięso bez podrobów
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68,6 7,6
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69,5
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42,0

42,2
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37,6
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5,2
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8,1
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5,8
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konkurencyjność i mały stopień ryzyka inwestowania. W funkcjonowaniu 
przemysłu mięsnego zachodzą bardzo szybko zmiany. Proces dostosowywania 
sfery uboju i przetwórstwa mięsa czerwonego wymagał przyspieszenia proce-
sów inwestycyjnych. W latach 2001-2003 wydatki na inwestycje wzrosły ze 130 
do ponad 300 mln USD, a w roku 2004 osiągnęły poziom ponad 400 mln USD 
(1,5 mld zł)161. Polski przemysł mięsny jest oceniany przez wielu ekspertów ja-
ko jeden z najnowocześniejszych w Europie. Przed przystąpieniem naszego kra-
ju do struktur unijnych nastąpił znaczny boom inwestycyjny, który ma wciąż 
tendencję wzrostową. Widmo braku dopasowania do unijnych standardów zmu-
siło właścicieli firm branży mięsnej do realizacji niezbędnych i bardzo nowo-
czesnych inwestycji. W 2004 roku w ogólnej ilości zakładów spełniających 
standardy unijne 577 to zakłady uboju żywca i rozbioru mięsa czerwonego (w 
tym 72 chłodnie) oraz 346 – działające jako zakłady przetwórcze. Inne, w tym 
244 zakłady mięsa czerwonego otrzymały okresy przejściowe na dostosowanie 
strukturalne do 2007 r. Niewielka ilość zakładów została zamknięta. Dla 169 
zakładów z dawnej grupy B1 udało się uzyskać okres przejściowy na dostoso-
wanie od 6 do 12 miesięcy po integracji. Niestety w czasie trwania okresów 
przejściowych zakłady mogą sprzedawać swoją produkcję jedynie na rynek kra-
jowy. Około 487 zakładów, które nie podjęły trudu dostosowania się - zdecy-
dowało się na formułę sprzedaży bezpośredniej, a więc prosto z zakładu lub we 
własnym przyzakładowym sklepiku, tylko w najbliższej okolicy i na niewielką 
skalę162.  

Polskie zakłady branży mięsnej są bardzo dobrze postrzegane w porównaniu 
z funkcjonującymi w Europie Zachodniej, gdzie od dawna nie zrealizowano tak 
wielu nowoczesnych inwestycji i nie poniesiono tak dużych nakładów inwesty-
cyjnych. W pierwszym półroczu 2004 roku duże inwestycje w przemyśle wzro-
sły ponad dwukrotnie. Wydatki inwestycyjne były dwukrotnie wyższe od zdol-
ności ich sfinansowania środkami własnymi, co spowodowało na koniec okresu 
silne obniżenie płynności finansowej, wzrost bieżących zobowiązań, wzrost                
o 50% zadłużenia długoterminowego oraz udziału kredytów i zobowiązań han-
dlowych w finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej. Dzięki poniesieniu 
tak dużych nakładów inwestycyjnych należy podkreślić, że aktualna moderniza-
cja polskiego przemysłu mięsnego umożliwiła zbudowanie bardzo nowoczesnej 
bazy służącej produkcji zgodnej z europejskimi wymaganiami weterynaryjnymi. 

W Polsce w latach 1997-2004, przy malejącej krajowej konsumpcji wołowi-
ny popyt na mięso z importu można uznać za niski. Import mięsa, przetworów             

                                                 
161 Ibidem. 



107 
 

i podrobów wołowych wynosił 0,4-8,7 tys. ton rocznie, natomiast eksport kształ-
tował się w granicach ok. 57-117 tys. ton w ekwiwalencie mięsa, a jego udział     
w produkcji wołowiny wynosił 14,5-31%. W latach 1997-2003 wpływy z eks-
portu żywca, mięsa i przetworów wołowych kształtowały się na poziomie 118-
325 mln USD, a wartość importu była niska na poziomie 0,5 –11,7 mln USD 
rocznie. Saldo obrotów wieprzowych wynosiło w tym czasie 33-163 mln USD i 
wykazywało tendencję spadkową163. 
  

Tabela 4.3 

Wskaźniki finansowe przemysłu mięsnego w latach 2000 – 2004 

 

Źródło: Rynek mięsa, Analizy Rynkowe, IERiGŻ, PIB, 2005, nr 28, s.35. 

  Polski eksport wołowiny i wieprzowiny w okresie przedakcesyjnym nie 
podlegał subsydiowaniu czemu sprzyjały niskie krajowe ceny skupu żywca wo-
łowego. Na import były nałożone cła w następującej wysokości – bydło rzeźne 
20%, mięso wołowe świeże, chłodzone i mrożone 45% i konserwy wołowe 
40%. Od momentu integracji naszego kraju obowiązuje taryfa celna UE na ży-
wiec, mięso i przetwory wołowe oraz preferencje celne, w tym zasady importu 
w kwocie WTO. Pobierane cła z państw nie należących do UE są odprowadzane 

                                                                                                                                                         
162 Nie było hekatomby zakładów mięsnych po akcesji, http://www.ppr.pl/artykul.php?id=117205  
163 D. Rycombel, Handel mięsem – wołowina i cielęcina. Seria: Polska wieś w Europie. Fundacja Fundusz Współpracy, 
Biuro Programów Wiejskich, Warszawa 2005,  s. 1-2. 
 

*     zysk netto plus amortyzacja 

**    suma zysku brutto, amortyzacji i kosztów finansowych

***   inwestycje w relacji do amortyzacji

1,55 1,48

2. Koszty finansowe w % przychodów 1,60 2,37 1,14 1,01 0,83

4,50 4,31

2,22 3,095. Stopa inwestowania *** 1,40 1,35 1,85

1,03 0,89

3. Zadłużenie długoterminowe w relacji do 
nadwyżki operacyjnej 1,34

4. Płynność bieżąca 0,87 0,97 0,98

1,01 1,03

- nadwyżka operacyjna ** 3,47 5,46 5,07

0,85 1,17

- akumulacja kapitału * 1,49 2,67 3,45 3,08 3,24

- zysk netto -0,56 0,42 1,38

- zysk brutto -0,18 0,84 1,86 1,26 1,42

w % przychodów

2002 2003 2004

1. Wskaźniki rentowności

MIERNIKI 2000 2001
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do budżetu Wspólnoty. W 2004 roku poprawiła się sytuacja finansowa firm 
mięsnych, w których zysk netto w stosunku do roku poprzedniego poprawił się 
o 70%. Wskaźniki finansowe przemysłu mięsnego w latach 2000 – 2004 przed-
stawia tabela 4.3. Niestety w dalszym ciągu przemysł mięsny należy do trzech 
branż (obok branży drobiarskiej i winiarskiej) o najniższej rentowności, która 
jest trzykrotnie niższa, jak w całym przemyśle spożywczym. 
Ze względu na wysokie rozdrobnienie przetwórstwa mięsnego w Polsce wystę-
puje bardzo duże natężenie walki konkurencyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami. 
Jest to wynikiem różnej skali podmiotów przemysłu, w którym obok dużych 
zakładów mięsnych funkcjonuje wiele małych przedsiębiorstw i lokalnych uboj-
ni. W walce konkurencyjnej największą szansę mają firmy prezentujące najwyż-
szy poziom techniczny i technologiczny, tworzące silne grupy kapitałowe oraz 
przygotowane do skutecznego funkcjonowania w trudnych warunkach gospo-
darki wolnorynkowej Unii Europejskiej164.  
 Oceniając poziom zagrożeń ze strony konkurencji oraz pojawienia się 
nowych substytutów można stwierdzić, że są one niewielkie. Pojawienie się no-
wych podmiotów o dużej skali uwarunkowane jest koniecznością poniesienia 
wysokich nakładów zapewniających wysoki poziom technologiczny, a małe 
podmioty z reguły funkcjonują na rynkach lokalnych. Inne istotne bariery wej-
ścia to słabe możliwości dostępu do kanałów dystrybucji, niska rentowność                 
i brak działań o charakterze wzmacniającym. Rynek mięsa charakteryzuje się 
niskim poziomem koncentracji produkcji i kapitału, a trzech największych 
udziałowców tego rynku to Grupa Sokołów S.A. w Sokołowie Podlaskim, Za-
kłady Mięsne "PEKPOL Ostrołęka" S.A., Zakłady Mięsne Morliny w Ostródzie, 
którzy w roku 2003 koncentrowali w swoich rękach 56% obszaru rynku165.                 
W 2004 roku ukształtowała się korzystna sytuacja na rynku mięsa dla eksporte-
rów i konsumentów, powstała w wyniku akcesji naszego kraju do struktur Unii 
Europejskiej. Rok wcześniej, czyli w 2003 roku produkcja mięsa osiągnęła re-
kordowy poziom, w wyniku czego spadły ceny detaliczne. Tak niskie ceny żyw-
ca, jak również wzrost cen pasz były głównym powodem redukowania trzody             
i bydła. Ta sytuacja przełożyła się na wzrost cen detalicznych mięsa w 2004 ro-
ku i ograniczenie jego popytu. W roku gospodarczym 2004/2005 jeszcze bar-
dziej poprawiły się warunki chowu trzody chlewnej i bydła, co wynikało ze 
wzrostu cen żywca, dobrych zbiorów zbóż i spadku cen pasz. W przetwórstwie 
mięsa czerwonego wciąż utrzymuje się tendencja uprzemysławiania ubojów 

                                                 
164 J. Szwacka-Salmonowicz, Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 140. 
165 J. Szwacka, op.cit.s. 141. 
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zwierząt rzeźnych, co przekłada się na wzrost produkcji przetworów mięsnych. 
Rośnie też liczba zakładów spełniających wymagania weterynaryjne Unii Euro-
pejskiej.  

Siła przetargowa nabywców jest wysoka, gdyż w branży funkcjonują od-
biorcy indywidualni, hurtownicy, jak również duże sieci handlowe. Podstawo-
wymi jednostkami handlowymi są sklepy spożywcze, zakłady gastronomiczne, 
sklepy mięsne o wysokim stopniu specjalizacji oraz duże sieci handlowe typu 
super i hipermarketów. Produkty handlu detalicznego pochodzą bezpośrednio             
z rzeźni, zakładów przetwórczych i częściowo z hurtowni. Szeroka gama produ-
centów przyczynia się do nasilenia walki konkurencyjnej i prowadzi do działań 
o charakterze integracyjnym. Jednak w społeczeństwie polskim mało zauważal-
ny jest patriotyzm żywnościowy preferujący nabywanie produktów lokalnych, 
co szczególnie widoczne jest w krajach zachodnich166. 

Dla zapewnienia bezpiecznego i zdrowego produktu przez przemysł mię-
sny, obowiązują na terenie Unii Europejskiej przepisy prawne regulujące dzia-
łalność zakładów mięsnych, mające na celu zapewnienie i ochronę zdrowia pu-
blicznego. Według nich zakłady mięsne muszą spełniać wymagania techniczne    
i sanitarne względem urządzeń w budynku, używanego sprzętu, jakości wody 
oraz zabezpieczeń przed szkodnikami. Od dnia 1 stycznia 2006 roku obowiązują 
nowe przepisy w sprawie higieny środków spożywczych, które reguluje rozpo-
rządzenie nr 852/2004/WE. Głównym ich celem jest zapewnienie wysokiego 
poziomu zdrowia konsumentów żywności począwszy od miejsca produkcji 
żywności, aż do wprowadzenia jej do obrotu i wywozu poza granice Unii Euro-
pejskiej. Reasumując można stwierdzić, że przedsiębiorstwa przemysłu mięsne-
go w Polsce posiadają wysoki stopień nowoczesności, koncentracji produkcji, 
jak również wysoki stopień dostosowania do przepisów unijnych.  
 2.Branża mleczarska jest jedną z najważniejszych gałęzi produkcji rolni-
czej, a ze względu na swój specyficzny charakter produkcji jest jedyną w prze-
myśle spożywczym, w której w większości występują przedsiębiorstwa spół-
dzielcze, jak również udziałowcy zagraniczni  i osoby prawne. Branża obejmuje: 
produkcję świeżego płynnego mleka, pasteryzowanego, sterylizowanego, ho-
mogenizowanego lub poddanego działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. 
UHT), produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka, produkcję śmieta-
ny i śmietanki ze świeżego mleka: pasteryzowanej, sterylizowanej, produkcję 
mleka w proszku lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego, produkcję 
masła, produkcję jogurtu i kefiru, produkcję serów i twarogów, produkcję ser-
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watki, produkcję kazeiny i laktozy, produkcję lodów śmietankowych i innych 
lodów jadalnych, takich jak np. lody z owocami. W przemyśle mleczarskim do-
konano w okresie przemian systemowych bardzo istotnych zmian organizacyj-
nych, produkcyjnych, modernizacyjnych i jakościowych o charakterze funda-
mentalnym nie tylko w części przetwórczej, ale i rolniczej167. Zdaniem J. Sere-
mak –Bulge jest to branża, która posiada wyjątkowo rozdrobnioną bazę surow-
cową, co niekorzystnie wpływa na jej funkcjonowanie168. Polska w 2006 r. była 
jednym z największych producentów mleka, a już w okresie przedakcesyjnym 
ponad 10 % produkcji było eksportowane. Ze względu na niski koszt produkcji 
polski eksport produktów mleczarskich nie wymagał dotacji. Inaczej wyglądała 
sytuacja w krajach piętnastki, gdzie niskie ceny produktów mleczarskich wymu-
siły subwencjonowanie eksportu. Sytuacja ulega zmianie wraz z przystąpieniem 
do struktur unijnych, gdy nastąpiła liberalizacja obrotów handlowych z krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Miało to swój wydźwięk w wartości eksportu 
polskiej branży mleczarskiej, do czego znacząco przyczyniła się liberalizacja 
obrotów handlowych z unijnymi krajami członkowskimi. Spowodowało to 
wzrost nadwyżki handlowej eksportu nad importem. Rynek mleka i przetworów 
mlecznych należy do wspieranych przez UE w ramach prowadzonej Wspólnej 
Polityki Rolnej. Stosowane jest kwotowanie169 produkcji mleka, mające na celu 
zapewnienie właściwego poziomu produkcji i sterowanie wydatkami z budżetu 
rolnego UE. Oprócz kwotowania stosowane są interwencje polegające na przy-
znaniu dopłat do: prywatnego przechowywania masła, OMP i serów, których 
celem jest utrzymanie równowagi rynkowej poprzez udzielanie dopłat do prze-
chowywania nadwyżek danego produktu; przetwórstwa, które umożliwiają za-
gospodarowanie nadwyżek przetworów mleczarskich poprzez zastąpienie alter-
natywnych surowców w produktach przetworzonych na surowce mleczne; kon-
sumpcji produktów mlecznych, których celem jest zagospodarowanie nadwyżek 
przetworów mleczarskich oraz zwiększenie spożycia mleka i produktów mlecz-
nych wśród młodzieży szkolnej; a także na stosowaniu zakupów i sprzedaży 
masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku (OMP)170. Na podstawie danych 
zawartych w tabeli 4.4 przedstawiającej wielkość produkcji wybranych artyku-
łów mleczarskich można stwierdzić, że w latach 2000 - 2004 zwiększeniu uległa 
                                                                                                                                                         
166 M. Hasse, Angewählte Ewrgebnisse der aktuellen Studie zum Image der deutschen Landwirtschaft. Berichte über Lan-
dwirtschaft. Münster-Hiltrup B. 76/1998, s. 53. 
167 R. Urban, [pr.zb.] Polski przemysł spożywczy w pierwszych miesiącach po integracji z Unią Europejską. IERiGŻ, War-
szawa 2005, s. 45 
168 J. Seremak – Bulge, Polski rynek mleka w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej, Komunikaty, Raporty, 
Ekspertyzy. IERiGŻ, z.486, Warszawa 2003, s. 10-11. 
169 Zasady systemu kwotowania produkcji mleka reguluje: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i 
przetworów mlecznych (Dz.U. Nr 93, poz. 897. Późniejsze  zmiany Dz.U. Nr 53, poz. 469) 
170 Mleko i przetwory mleczne, http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=00059 
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produkcja takich wyrobów jak: mleka płynnego przetworzonego (prawie                      
o 17%), śmietany normalizowanej (o 22%), mleka i śmietany w postaci stałej             
(o 4%), masła (o 27%), serów i twarogów (o 23%) i jogurtów (o 44%). Spożycie 
tych produktów w kraju systematycznie wzrasta, ale głównym czynnikiem 
wzrostu była powiększająca się wielkość eksportu wyrobów mlecznych. 

Tabela 4.4 
Produkcja wybranych artykułów mleczarskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2005 r. 
(Dz. U. 160 poz. 1353) określa: krajową rezerwę mleka w wysokości 455 693 
716 kg; krajową rezerwę przeznaczoną dla dostawców hurtowych w kwocie 310 
581 764 kg; krajową rezerwę przeznaczoną dla dostawców bezpośrednich która 
wynosi 145 111 952 kg171. Mechanizm kwotowania produkcji mleka jest pod-
stawowym i najważniejszym działaniem realizowanym przez Agencję Rynku 
Rolnego w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej od momentu przy-

                                                 
171 Kwotowanie produkcji mleka,http://www.bip.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=1397 
 

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Mleko płynne przetworzone.............................................................................tys. hl 17869,6 18608,4 19923,6 20868,4
     w tym:

      mleko spożywcze normalizowane..............................................................tys. hl 12813,7 13175,2 13328,0 13107,5
   mleko z produkcji przemysłowej o zawartości tłuszczu większej

       niż 1%, lecz nie większej niż 3% masy, niezagęszczone 

       i niesłodzone............................................................................................tys. hl 9769,7 9134,2 8858,4 8344,1
   mleko z produkcji przemysłowej o zawartości tłuszczu większej 

       niż 3%, lecz nie większej niż 6% masy, niezagęszczone 

       i niesłodzone............................................................................................tys. hl 4301,6 5717,9 6748,2 8116,9
   mleko spożywcze odtłuszczone....................................................................tys. hl 816,0 568,3 528,6 552,6
Śmietana normalizowana................................................................................tys. hl 1904,2 2041,9 2148,4 2317,8
Mleko i śmietana w postaci stałej....................................................................t 169187 178188 175453 176385
   w tym:

   mleko w postaci stałej o zawartości tłuszczu nie większej 

       niż 1,5% masy..........................................................................................t 138739 150663 148663 138640
   mleko i śmietana w postaci stałej, o zawartości  tłuszczu większej

        niż 1,5% masy.........................................................................................t 26400 27136 26789 37745
Masło..............................................................................................................t 139098 157919 167036 177197
Sery i twarogi...................................................................................................t 475357 535382 548159 585495
    w tym: 

    sery podpuszczkowe dojrzewające..............................................................t 147956 183433 195165 218807
    ser świeży niedojrzewający i twaróg............................................................t 262051 286071 286461 295789
    sery przetworzone (sery topione) inne niż tarte lub sproszkowane...............t 47891 50833 61917 62598
Jogurt..............................................................................................................tys. hl 1761,6 2255,2 2412,2 2550,5
Kazeina...........................................................................................................t 4187 5332 3434 3300
Lody................................................................................................................tys. hl . 1787,3 1811,1 1972,1
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stąpienia do Unii Europejskiej.  W ramach mechanizmów WPR realizowane są 
dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświato-
wych, dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki, do-
płaty do zakupu masła przez instytucje i organizacje niedochodowe oraz dopłaty 
do prywatnego przechowywania serów.  

W latach 2001 –2004 w Polsce produkowano średnio 11,8 mln ton mleka, 
przez co staliśmy się w okresie przedakcesyjnym bardzo znaczącym producen-
tem mleka w Europie. W fazie pełnego członkostwa zajęliśmy 8,5 % udział                 
w eksporcie mleka Unii Europejskiej, która posiada 40% udział w eksporcie 
mleka na świecie. Unia Europejska w 2004 roku po przyjęciu nowych członków 
wytwarza 25% światowej produkcji mleka krowiego, co wyraża się w kwocie 
140 mln ton. W dwa lata po przyjęciu Polski do UE branża mleczarska stale się 
rozwija, ale na dobrej koniunkturze mogą stracić producenci, którzy produkują 
za dużo. W roku kwotowym rolnicy mogą sprzedać 8,3 mld litrów mleka.  
 Przemysł mleczarski w 2001 roku to 1200 jednostek gospodarczych,               
w tym 280 firm dużych i średnich oraz ok. 100 małych firm przemysłowych. 
Zatrudnienie wynosiło ok. 50 tys. pracowników, a sprzedaż - 12 mld zł.                      
W przemyśle mleczarskim zanotowano wzrastającą rentowność od 0 % w roku 
2001 do 3 % na początku 2004 roku, płynność finansową - 1.18, a poziom inwe-
stycji 50 mln. USD.  Przetwórstwo mleka i wyrób serów cechuje średnie ryzyko 
inwestowania i mała konkurencyjność, z wyjątkiem produkcji lodów, która po-
siada podwyższone ryzyko finansowania i wysoką konkurencyjność. W 2005 
roku wzrosła produkcja w przemyśle mleczarskim, głównie śmietany (7,8%), 
mleka (6,4%), oraz serów dojrzewających (5,1%). Bardzo korzystna sytuacja 
powstała w eksporcie, który stanowi prawie 35% ogólnej sprzedaży, a jego war-
tość szacowana jest na ponad 820 mln euro. Największy udział w eksporcie 
zajmowały maślanka i jogurty, których wielkość eksportu wzrosła o 73% w sto-
sunku do 2004 roku.  

Branża mleczarska charakteryzowała się zawsze dużym potencjałem roz-
wojowym ze względu na stały i duży popyt na ten asortyment produktów. Istnie-
je silna rywalizacja pomiędzy konkurentami w branży, gdzie liczy się siła naj-
lepszych i najbardziej aktywnych podmiotów, którzy eliminują z rynku najsłab-
szych i nie umiejących się dostosować do zmieniających się warunków otocze-
nia oraz zróżnicowanych preferencji konsumentów. W dobie funkcjonowania 
wolnego rynku liczy się nie tylko produkt, jego jakość, ale opakowanie i forma 
sprzedaży. Nowymi konkurentami są najczęściej firmy zagraniczne, które doko-
nują ekspansji na polski rynek eksportując swoje towary lub produkując je we 
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współpracy z polskimi firmami. Pojawienie się nowych konkurentów nie jest 
szczególnym zagrożeniem, gdyż inwestycje w tej branży wymagają wysokich 
nakładów kapitałowych, zastosowania drogiego i nowoczesnego wyposażenia 
produkcji. Groźba pojawienia się substytutów na rynku produktów mleczarskich 
wydaje się być niewielka. Aktualny asortyment produktów przemysłu mleczar-
skiego można uznać za standardowy i nie podlegający szybkim modyfikacjom. 
Siła przetargowa dostawców w przemyśle mleczarskim jest niewielka i wynika     
z dużego rozproszenia oraz rozdrobnienia produkcji. Od zdolności produkcyj-
nych zależy wielkość i jakość produktów mleczarskich, co  implikowane jest 
jakością dostarczanego surowca. Siłę przetargową nabywców przemysłu mle-
czarskiego można ocenić jako wystarczającą i zapewniającą odbiór wytworzonej 
produkcji. Na rynku przeważają hurtownicy i duże sieci detaliczne, które za-
pewniają bezpośredni zbyt zakupionych produktów. Należą do nich duże firmy, 
posiadające markę i wysoką pozycję rynkową, jak również małe i średnie przed-
siębiorstwa handlowe. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej umożliwiło za-
jęcie lepszej pozycji w obrotach handlowych z krajami członkowskimi posze-
rzonej Unii Europejskiej oraz krajami trzecimi. Wynika to z przyjęcia wspólno-
towych regulacji handlowych chroniących rynek wewnętrzny przed wahaniami 
koniunktury na rynku światowym oraz swobodnego handlu produktami mle-
czarskimi. Likwidacja opłat celnych w momencie pełnego członkostwa z kraja-
mi UE umożliwiła naszym produktom mleczarskim dużą konkurencyjność ze 
względu na duże różnice cen w kanałach rynkowych. Poprawie uległa sytuacja 
finansowa przedsiębiorstw funkcjonujących w branży, jak również wyrażane 
przez nie zainteresowanie możliwościami pozyskiwania wysokiej klasy surow-
ca, co z kolei przyczynia się do wzrostu cen skupu. Niestety w Unii Europejskiej 
następuje spadek cen produktów mleczarskich, co zmniejsza konkurencyjność 
eksportu. Daje się we znaki konkurencja ze strony nowych państw członkow-
skich UE, lecz korzystna wydaje się sytuacja względem importu produktów 
mleczarskich spoza Unii Europejskiej, który obecnie nie ma większego znacze-
nia. Niestety przyznanie ograniczonych kwot sprzedaży na podstawie poziomu 
sprzedaży z lat bezpośrednio poprzedzających rozszerzenie w wysokości zaled-
wie 9,38 mln ton spowoduje, że w ciągu kilku lat Polska może stać się importe-
rem netto produktów mleczarskich. Przewiduje się, że wskaźnik samowystar-
czalności w produkcji mleka ulegnie poważnemu zmniejszeniu na koniec tego 
dziesięciolecia do ok. 103 % ze 108% z 2001 roku. Od 2004 r. kontynuowany 
był proces koncentracji chowu bydła mlecznego, wzrost mleczności krów i eli-
minacja sztuk o niskiej wydajności. Zwiększa się liczba zakładów mleczarskich 
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spełniających wymogi sanitarno – weterynaryjne. Prowadzi to do stałej konsoli-
dacji kapitałowej przemysłu mleczarskiego i szeroko rozumianej modernizacji. 
Jest to wynikiem wzrostu eksportu na rynek unijny i wewnętrznego wzrostu po-
pytu na produkty mleczarskie. Wzrost popytu wewnętrznego spowodowany jest 
wzrostem stopy życiowej, a ciągły wzrost cen na rynkach światowych dobrze 
wpływa na zyski naszych eksporterów. Brakuje niestety profesjonalnych insty-
tucji zajmujących się kampaniami społecznymi na rzecz spożycia mleka172 lub 
promocją żywności na bazie mleka, co ma miejsce przykładowo w USA173. 
 3.Branża cukiernicza i piekarska przemysłu spożywczego skupia podmio-
ty gospodarcze wytwarzające wieloskładnikowe słodkie wyroby spożywcze, 
których głównym komponentem jest cukier. Branża obejmuje: produkcję kakao, 
masła kakaowego, tłuszczu i oleju kakaowego, produkcję czekolady i wyrobów 
czekoladowych, produkcję wyrobów cukierniczych, produkcję gumy do żucia, 
konserwację w cukrze owoców, skórek owocowych i pozostałych części roślin, 
produkcję drażetek i pastylek, produkcję chleba i bułek, produkcję świeżych (do 
bezpośredniego spożycia) ciast, ciastek, ciastek owocowych, tortów itp., pro-
dukcję herbatników i sucharów oraz "suchych" wyrobów piekarskich o przedłu-
żonej trwałości, produkcję ciast i ciastek o przedłużonej trwałości, produkcję 
pozostałych słodkich lub słonych wyrobów piekarskich o przedłużonej trwało-
ści. Branża cukiernicza tworzy nierozerwalny związek z branżą cukrowniczą, 
jednak ze względu na jej znaczące miejsce w  przemyśle spożywczym wymaga 
podkreślenia i osobnego omówienia. Do głównych wyrobów wytwarzanych                
w branży cukierniczej zaliczamy: czekoladę i wyroby czekoladowane, wyroby 
czekoladopodobne, cukierki, trwałe pieczywo cukiernicze, wyroby wschodnie 
(chałwa, sezamki). Krajowy przemysł cukierniczy posiada bogate przedwojenne 
tradycje, gdy działało w nim 305 zakładów zatrudniających łącznie prawie 11 
tys. pracowników, stanowiące 11% zatrudnienia w całym przemyśle spożyw-
czym174. Polacy wydają na słodycze coraz więcej. Według badań AC Nielsen 
wartość rynku słodyczy czekoladowych rośnie w Polsce w tempie około 10 % 
(badanie nie obejmuje wyrobów sprzedawanych na wagę), głównie za sprawą 
batonów i tabliczek czekoladowych. Te ostatnie wciąż pozostają najważniej-

                                                 
172 Blisard N., Advertising’s influence: the case of dairy products. Food Review, V-VIII1998, s. 44-46. 
173 W 2000 roku dla organizacji reklamy produktów mleczarskich oraz badań rynku mleka dla potrzeb edukacji żywieniowej 
utworzona została narodowa Agencja Promocji i Badań w Mleczarstwie. W efekcie branża mleczarska dysponuje najwięk-
szym programem reklamy kategorii produktów spośród wszystkich produktów żywnościowych w USA z rocznym budżetem 
ok. 350 mln USD, z czego ponad 200 mln USD pochodzi od farmerów i 120 mln USD od przemysłu mleczarskiego. M. 
Świątkowska, K.Krajewski, B. Kapka, Ocena wpływu kampanii społecznej na rzecz spożycia mleka w Polsce w opinii kon-
sumentów [w:] M.Adamowicz, Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno – spożywczego, Wydawnictwo SGGW, War-
szawa 2003, [za:] Kaiser H.M., Generic Fluid Milk and Cheese Advertising as a Marketing Tool. Roczniki Naukowe SERiA 
2000, T.II, z.7, s.109. 
174 R. Urban, Przemysł cukierniczy [w] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja WSE, Warszawa 1998, s. 639. 
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szym segmentem rynku wyrobów czekoladowych, generując niemal 40 proc. 
obrotu175. W przemyśle cukierniczym funkcjonuje aktualnie ok. 100 podmiotów 
gospodarczych dużych i średnich zatrudniających ok. 25 tys. pracowników. Jego 
roczna sprzedaż w 2001 roku wynosiła ponad 4 mld zł. Przemysł cukierniczy 
cechuje wysoka płynność bieżąca na poziomie 1.39, rentowność wahała się              
w przedziale 1 - 2 %, by w 2005 roku sięgnąć 5 %, a poziom inwestycji już                  
w 2001 r. sięgał 20 mln USD. Jest to branża o bardzo wysokiej konkurencyjno-
ści i jakości produkcji, średnim ryzyku inwestowania oraz posiada dodatnie sal-
do w handlu zagranicznym (140 mln USD już w 2000 r., co stanowiło 14 % 
produkcji). Wielkość produkcji wyrobów cukierniczych według asortymentu              
w latach 2000 –2004 przedstawia tabela 4.5, na podstawie której można stwier-
dzić, że ogólnie występuje stała tendencja w produkcji wyrobów czekolado-
wych, a jedynie znaczący wzrost wystąpił w przypadku produkcji czekolady 
białej (o162%) oraz  wyrobów wschodnich (o 40%). Są to jednak wyroby, któ-
rych produkuje się niewielkie ilości, więc nie posiadają większego znaczenia. 

Tabela 4.5 
Produkcja wyrobów cukierniczych według asortymentu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  

 

W Polsce najwięcej produkowanego jest pieczywa cukierniczego, wyrobów 
ciastkarskich, czekolady, biszkoptów z dodatkiem cukru i wyrobów czekolado-
wanych. Tendencja wzrostowa w produkcji utrzymuje się od 2000 roku i trwa 
do dzisiaj. W 2004 roku w dużych i średnich przedsiębiorstwach wzrosła pro-
dukcja większości artykułów spożywczych zawierających cukier. Zmniejszono 
jedynie produkcję wyrobów ciastkarskich i wschodnich wyrobów cukierniczych 
(np. chałwy). W zakładach przemysłu cukierniczego zwiększono produkcję cze-

                                                 
175 Rynki produktów – czekolady, Detal Dzisiaj, 2007, Nr 13,  
http://www.detaldzisiaj.com.pl/default.asp?show=page&id=7161 

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Czekolada itp. przetwory zawierające kakao, o masie powyżej 2 kg, 

     zawierające łącznie więcej niż 25% lecz mniej niż 31% masy masła 

     kakaowego i tłuszczu z mleka ...................................................................t 20284 14370 16853 17643
Czekolada itp. przetwory zawierające kakao, o masie powyżej 2 kg, 

     zawierające łącznie więcej niż 18% lecz mniej niż 25% masy masła 

     kakaowego i tłuszczu z mleka ...................................................................t 17276 12257 14859 18242
Czekolada itp. przetwory zawierające kakao, nadziewane...............................t 28032 24506 26254 29205
Czekolada itp. przetwory zawierające kakao, bez nadzienia, 

     z dodatkiem zbóż, owoców lub orzechów...................................................t 21477 20221 24539 31281
Cukierki czekoladowane..................................................................................t 38925 39818 43351 40352
Czekolada biała...............................................................................................t 1697 1713 3674 4455
Cukierki toffi, karmelki i podobne.....................................................................t 54598 58355 57773 57853
Wyroby wschodnie cukiernicze........................................................................t 8428 11890 9919 11785
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kolady o 30,5%, wyrobów czekoladowanych o 18,2%, a produkcja cukierków 
wzrosła o 0,5%. Czynnikiem stymulującym wzrost produkcji słodyczy był ro-
snący eksport176. Jeśli chodzi o rywalizację między przedsiębiorstwami to moż-
na powiedzieć, że główna walka konkurencyjna rozgrywa się w wąskiej grupie  
4 największych przedsiębiorstw, które opanowały około 77 % rynku. W roku 
2003 udział w rynku sprzedaży czekolady kształtował się następująco:  Kraft 
Jacobs/Stollwerck w Tarnowie Podgórnym (33,2 %), Cadbury`s / Wedel w War-
szawie (29,7%), Nestle / Goplana w Warszawie (8,7%) Terravita w Poznaniu 
(5,9%)177. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w przemyśle cukrowniczym są cał-
kowicie sprywatyzowane i funkcjonują z dużym udziałem kapitału zagraniczne-
go. Inwestowanie kapitału zagranicznego w przemysł spożywczy nasiliło się 
wyraźnie we wczesnych latach osiemdziesiątych, gdy odbywała się całkowita 
prywatyzacja tej branży. Obecnie przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagra-
nicznego są najmocniejsze na rynku i to one między sobą staczają walkę konku-
rencyjną. Przykładowo firma Cadbury Wedel powstała w styczniu 1999 roku            
w wyniku połączenia warszawskiego Wedla i Cadbury Poland, należącego do 
koncernu Cadbury Schweppes. Zarówno Wedel jak i Cadbury są przedsiębior-
stwami o ponad stuletniej tradycji firm rodzinnych. W asortymencie firmy znaj-
dują się znane od lat Ptasie Mleczko, Torcik Wedlowski, Mieszanka Wedlowska 
oraz duża grupa nowych produktów. Spółka ma dwa zakłady produkcyjne -               
w Warszawie i Bielanach Wrocławskich. W obu fabrykach zatrudnionych jest 
blisko 1300 osób. W 2003 roku Grupa Cadbury Schweppes połączyła się z firmą 
Adams. W ten sposób powstała największa firma cukiernicza o globalnym za-
sięgu. Cadbury Wedel przejął dystrybucję wyrobów marki Adams (m.in. Halls, 
Vita C) na polskim rynku178. Według Głównego Urzędu Statystycznego, z ogól-
nej liczby 11 734 zakładów piekarskich, piekarsko-ciastkarskich oraz ciastkar-
sko - piekarskich, które były zarejestrowane w drugim kwartale 2004r., 8130 (69 
%) zatrudniało do dziewięciu osób, 3369 (blisko 29 %) Bardzo dobrze funkcjo-
nują też w branży cukierniczej spółki notowane na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie. Są nimi: Przedsiębiorstwo Cukiernicze „Jutrzenka” 
S.A. w Bydgoszczy, Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” S.A. w Raci-
borzu, czy Wawel S.A. w Krakowie. Ogólnie można stwierdzić, że na polskim 
rynku słodyczy panuje duża konkurencja, z którą bardzo dobrze radzą sobie du-
że firmy. Asortyment produkowanych przez nie produktów jest bardzo dobry 

                                                 
176 Rynek cukru, Analizy Rynkowe, IERiGŻ, PIB, 2005, nr 27, s.23.  
177W opinii dostawcy - Klucz do sukcesu, Supermarket News, http://www.supermarketnews. 
com.pl/default.asp?show=page&id=4766 
178 Ibidem,  http://www.supermarketnews.com.pl/ default.asp?show=page&id=4766 
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pod względem jakościowym i jest chętnie kupowany przez krajowych konsu-
mentów. Umożliwia to polskim firmom zajęcie dogodnej pozycji konkurencyj-
nej w stosunku do specjalizujących się w wąskiej produkcji światowych gigan-
tów cukierniczych. Przemysł cukierniczy podlega regulacjom wspólnym dla 
wszystkich branż przemysłu Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej nie istnieje 
sektorowy program dotowania cukiernictwa. Zasady pomocy, w tym dotowania 
przedsiębiorstw (również branży cukierniczej), regulowane są w art. 92 oraz 93 
Traktatu o Wspólnocie Europejskiej. Zabraniają one stosowania pomocy pań-
stwa, prowadzącej do uprzywilejowania niektórych firm bądź sektorów produk-
cji i w rezultacie do wypaczenia lub zagrożenia konkurencji w wewnętrznym 
handlu unijnym. 

Na rynek wyrobów cukierniczych w Unii Europejskiej składają się trzy pod-
stawowe działy, obejmujące kolejno produkty z czekolady, artykuły na bazie 
cukru oraz szeroki asortyment ciastek. Groźba pojawienia się nowych producen-
tów w przypadku przemysłu cukierniczego jest niewielka, ponieważ struktura tej 
branży została ukształtowana we wczesnych latach dziewięćdziesiątych ubie-
głego stulecia, a 60 % obrotów na rynku cukierniczym kontrolują firmy, które są 
zdominowane przez kapitał zagraniczny. Są one wciąż intensywnie modernizo-
wane, co wymaga dużych nakładów kapitałowych, aby zapewnić najwyższy po-
ziom produkcji i jakości wytwarzanych produktów. Dotyczy to przedsiębiorstw 
z wieloletnimi tradycjami, które modernizują stare linie technologiczne, tworzą 
nowe i podążają za nowoczesnymi wzorcami czerpanymi z zachodu - rozwój 
marketingu, promocja wyrobów i marki. Siła przetargowa dostawców w branży 
cukierniczej jest niewielka, gdyż przedsiębiorstwa są uzależnione tylko od jako-
ści i ceny dostarczanego surowca (którym jest cukier) i komponentów do pro-
dukcji swoich wyrobów. Komponentami są półfabrykaty wytwarzane w innych 
branżach przemysłu spożywczego, takie jak: mąka, mączka i syrop ziemniacza-
ny, oleje i tłuszcze cukiernicze, orzechy, owoce suszone, aromaty oraz produkty 
importowane – kakao, bakalie itp. Siłę przetargową nabywców branży cukierni-
czej można ocenić jako wystarczającą i zapewniającą odbiór wytworzonej pro-
dukcji. Nabywcy to przeważnie hurtownicy i duże sieci detaliczne, zapewniają-
ce bezpośredni zbyt produktów. Należą do nich duże firmy, posiadające markę               
i wysoką pozycję rynkową, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa han-
dlowe. W przypadku sprzedaży produktów cukierniczych za najważniejsze na-
leży uznać  sklepy detaliczne, w których asortymencie trudno nie znaleźć pro-
duktów tej branży. W 2006 r. pojawił się apel do społeczeństwa w kwestii umia-
ru spożywania produktów wysokokalorycznych (zakaz sprzedaży w automatach 
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i sklepikach szkolnych), co może prowadzić do zmniejszenia się siły przetargo-
wej nabywców, gdyż np. dzieci stanowią ich znaczącą grupę. Groźba pojawienia 
się substytutów w branży cukierniczej nie powinna wystąpić, ponieważ rynek 
ten jest bardzo mocno nasycony szerokim asortymentem produktów, które za-
spokajają wyrafinowane potrzeby nabywców. Pojawienie się niewielkiej ilości 
substytutów nie zagraża funkcjonowaniu dotychczasowych podmiotów i zmusza 
je do jeszcze wydajniejszej produkcji i unowocześniania wyrobów. Oprócz tego 
asortyment produktów cukierniczych w Polsce jest tak szeroki, że trudno mówić 
o substytutach z powodzeniem konkurujących na tym rynku. 

4.Branża cukrownicza to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu spożyw-
czego, której funkcjonowanie zapewnia cukier, jako główny, chociaż nie jedyny 
środek słodzący w Polsce. Branża obejmuje produkcję i rafinację cukru (sacha-
rozy) oraz substytutów cukru z syropu trzciny cukrowej, buraków, klonu i pal-
my. Polski przemysł cukrowniczy posiada wieloletnią tradycję, której począt-
ków można szukać na początku XIX wieku. Jak podaje F. Kapusta w okresie 
międzywojennym przerób buraków cukrowych prowadziło 60 cukrowni, za-
trudniających łącznie 18,8 tys. pracowników, tj. średnio 310 osób na zakład. 
Głównym produktem cukrowni jest cukier, ale obok niego produkuje się cukier 
w płynie, rafinadę, melasę, wysłodki świeże179. Przemysł cukrowniczy w na-
szym kraju w 2001 roku to 72 przedsiębiorstwa (76 cukrowni) zatrudniające ok. 
20 tys. osób z wartością sprzedaży 3,6 mld zł. W tym czasie była wysoka ren-
towność na poziomie 7 %. Jest to efekt administracyjnego zmniejszenia podaży  
i rekordowej wydajności cukru w surowcu. Płynność finansowa branży była na 
bezpiecznym poziomie 1,13 a inwestycje wyniosły 10 mln USD. Polski cukier 
systematycznie poprawia swą jakość i osiąga standardy wymagane w Unii Eu-
ropejskiej. Branża cukiernicza charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością               
i bardzo wysokim stopniem ryzyka inwestowania. Najważniejsze polskie cu-
krownie różnią się między sobą zdolnością produkcyjną, która jest uwarunko-
wana lokalnymi warunkami funkcjonowania bazy surowcowej. W 2006 r. kra-
jowe cukrownie skupione były w pięciu grupach właścicielskich. Są to: Krajowa 
Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu 39,4 % - udział w rynku, Südzucker w War-
szawie - 25,3 %, Pfeifer und Langen Polska S.A. w Poznaniu - 15,8 %, British 
Sugar Overseas Polska Sp. z o.o. w Warszawie - 10,9 %, Nordzucker Polska 
S.A. w Opalenicy - 8,9 %. Od roku 2001 do 2004 liczba aktywnych cukrowni 
spadła z 72 do 43, a średni przerób dobowy z 231 tys. t/d do 161 tys. t/d. Zwięk-
szyła się produkcja cukru w przeliczeniu na cukrownię, co może świadczyć           
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o pozytywnych efektach wprowadzania zmian w zakresie modernizacji i uno-
wocześniania parku maszynowego. Charakterystyczna dla branży cukrowniczej 
jest walka konkurencyjna, gdyż aktywne przedsiębiorstwa rywalizują między 
sobą wielkością produkcji w przeliczeniu na cukrownię. Nie ma rywalizacji, 
która mogłaby doprowadzać do eliminacji przedsiębiorstw z rynku, gdyż cu-
krownie dbają o swoje miejsce w poszczególnych grupach. W przypadku branży 
cukrowniczej mamy do czynienia z rywalizacją grup zrzeszających cukrownie 
dla zajęcia większego udziału w rynku pod względem wielkości produkcji. 
Wielkość produkcji wyrobów cukrowniczych przedstawia tabela 4.6. 

Jak wyliczono w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej w latach produkcyjnych 1998-2003 (od 1 października do 30 września) 
produkcja cukru (w przeliczeniu na cukier biały) wynosiła przeciętnie ok. 1,9 
mln ton, a spożycie – ok. 1,6 mln ton. Dane w tabeli 4.6. wskazują, że produkcja 
wyrobów cukrowniczych w latach 2000 – 2004 była ustabilizowana na poziomie 
ok. 2 mln ton. Eksport wynosił przeciętnie 364 tys. ton cukru, import wynosił 66 
tys. ton, a zapasy końcowe – 245 tys. ton, przy rozpiętości od 185 do 305 tys. 
ton. Krajowe zużycie (spożycie) cukru, stanowiące 1.590 tys. ton, obejmowało: 
spożycie bezpośrednie przez ludność w gospodarstwach domowych i zakładach 
żywienia zbiorowego – 58%, zużycie w przetwórstwie spożywczym – 38%, zu-
życie w pszczelarstwie i przetwórstwie niespożywczym – 3%,  inne niezidenty-
fikowane zużycie (np. sprzedaż przygraniczna dla obcokrajowców) – 1% 180. 
Groźba pojawienia się nowych producentów w przypadku branży cukrowniczej 
w zasadzie jest nieistotna, gdyż od 1 marca 1990 r. 78 istniejących w Polsce cu-
krowni uzyskało status samodzielnych przedsiębiorstw, osobowość prawną                 
i pełną samodzielność ekonomiczną181.  Liczba aktywnych cukrowni sukcesyw-
nie się zmniejsza. Dużą barierą dla nowych inwestorów w branży są wysokie 
nakłady kapitałowe związane z tworzeniem od podstaw nowych przedsię-
biorstw. Przeszkodą są występujące ograniczenia związane z limitowaniem pro-
dukcji i podziałem kwoty A i B między kraje członkowskie, a następnie między 
producentów. Opłacalność produkcji uzależniona jest od takich czynników, jak 
wielkość zakładu oraz jego lokalizacja w stosunku do bazy surowcowej i ryn-
ków zbytu. Walka konkurencyjna przejawia się tym, że poszczególne grupy 
właścicielskie rywalizują wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań o charakte-

                                                                                                                                                         
179 F. Kapusta, Teoria agrobiznesu. Część 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
Wrocław 2001, s. 231. 
180 Ł. Chudoba, Handel cukrem – informacja dla prowadzących handel, Fundacja Fundusz Współpracy, Biuro Programów 
Wiejskich, Warszawa 2005,  s. 2 
181 A. Bassert, Procesy koncentracji produkcji w polskim przemyśle cukrowniczym, [w] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia 
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VII, z.2, Warszawa – Poznań 2005, s. 10. 
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rze technologicznym i marketingowo – promocyjnym. Siła przetargowa dostaw-
ców branży cukrowniczej, podobnie jak cukierniczej jest niewielka, gdyż produ-
cenci buraka cukrowego, stanowiącego główny surowiec do produkcji cukru 
mają trudności z całkowitym jego zbytem. Rynek dostawców jest zależny od 
możliwości przerobowych poszczególnych cukrowni, które muszą uwzględniać 
przydzielone im limity produkcji cukru, izoglukozy i pośrednio buraków cukro-
wych przez ograniczanie kwot produkcyjnych A i B. Kwota A – to cukier lub 
izoglukoza przeznaczana na zaopatrzenie rynku wewnętrznego – dla cukru wy-
nosi 1580 tys. ton, a w przypadku izoglukozy 24,9 tys. ton. Kwota B – to cukier 
lub izoglukoza przeznaczana na eksport z dopłatą lub na uzupełnienie niedobo-
rów na rynku wewnętrznym Wspólnoty wynosząca dla cukru 91,9 tys. ton, a dla 
izoglukozy 1,9 tys. ton. Poza systemem kwotowym znajdują się tzw. cukier C            
i izoglukoza C, które muszą być usunięte ze wspólnotowego rynku bez dopłat182. 
Siłę przetargową nabywców branży cukrowniczej można ocenić jako wystarcza-
jącą i zapewniającą odbiór wytworzonej produkcji, gdyż jej wielkość podlega 
przydzielonym limitom. Nabywcy to przeważnie hurtownicy i duże sieci deta-
liczne, zapewniające bezpośredni zbyt produktów, tak jak to ma miejsce                      
w przypadku pozostałych branż przemysłu spożywczego. Są nimi duże firmy, 
posiadające markę i wysoką pozycję rynkową, jak również małe i średnie przed-
siębiorstwa handlowe i sklepy detaliczne.  

Tabela 4.6 

Produkcja wyrobów cukrowniczych 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  

W latach dziewięćdziesiątych prawie każda z 76 krajowych cukrowni prowa-
dziła odrębną 
działalność handlową na rynku cukru. Badania ankietowe IERiGŻ (Ł. Chudoba) 
w 11 wybranych cukrowniach wskazały na następującą strukturę sprzedaży cu-
kru w 1998 r. na rynku krajowym, według bezpośrednich odbiorców:  przetwór-
cy przemysłowi – 40,7%,  odbiorcy hurtowi i detaliczni – 59,3%, a w tym:  fir-
my handlu hurtowego – 44,2%, duże sieci handlowe – 8,2%, firmy handlu deta-
licznego – 3,7%, sprzedaż detaliczna bezpośrednio przez cukrownię – 3,2%.                        
Z tych samych badań wynika również, że cukier przeznaczony na eksport był 

                                                 
182 I. Lipińska, Organizacja polskiego rynku cukru w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, [w] Roczniki Naukowe SERiA, War-

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Cukier: 

    w przeliczeniu na biały.................................................................................tys. t 2009,0 2029,6 1906,3 1999,4
    w przeliczeniu na surowy.............................................................................tys. t 2233,1 2255,1 2118,1 2221,5
Melasa.............................................................................................................tys. t 469,8 483,3 379,9 428,1
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sprzedawany w ilości 79% za pośrednictwem firm handlowych, a w 21% – bez-
pośrednio przez cukrownie183. W przypadku branży cukrowniczej groźba poja-
wienia się substytutów nie ma istotnego znaczenia, gdyż trudno jest zastąpić 
produkty tej branży, które miałyby podobne walory funkcjonalne i smakowe. 
Pojawianie się substytutów z serii słodzików nie ma znaczenia dla dużych pro-
ducentów pomimo tego, że są to produkty powstające na bazie cukru. 

5.Branża owocowo – warzywna jest potocznie nazywana przetwórstwem 
owocowo – warzywnym, a jej przedsiębiorstwa zajmują się przemysłowym 
przetwarzaniem owoców i warzyw na gotowe wyroby o długiej trwałości. Bran-
ża obejmuje: konserwowanie owoców, orzechów i warzyw: zamrażanie, susze-
nie, zalewanie olejem lub octem, puszkowanie, wytwarzanie owocowych lub 
warzywnych artykułów spożywczych, produkcję dżemów, marmolady i galare-
tek. Produkcja branży stanowi około 10 % wartości produkcji przemysłu spo-
żywczego. Zatrudnienie w branży stanowi 80 tys. osób, co stanowi 8% w prze-
myśle spożywczym. Produkcja przetworów owocowo – warzywnych wzrosła 
prawie dwuipółkrotnie w czasie ostatnich 10 lat z 1 do 2,5 mln ton. Najważniej-
sze produkty branży to soki pitne i napoje (40%), mrożonki owocowe (15%), 
mrożonki warzywne (13%), i koncentraty soków owocowych (10%). W Unii 
Europejskiej branża owocowo-warzywna zajmuje 5-7% rynku i jest najwięk-
szym producentem zagęszczonych soków owocowych. Duży udział posiada 
branża w produkcji warzyw mrożonych, który wynosi 15-20%. Głównym celem 
przedsiębiorstw jest zapewnienie systematycznych dostaw surowców, ich od-
powiednie przetworzenie oraz nadanie formy ułatwiającej konsumpcję. Polski 
przemysł owocowo – warzywny przetwarza ok. 60% produkcji przetworów 
owocowo – warzywnych oraz 10-15 % zbiorów warzyw184. Branża owocowo – 
warzywna ulega ciągłym przemianom w okresie ostatnich piętnastu lat. Dotyczy 
to rozwoju ilościowego przedsiębiorstw przemysłu owocowo – warzywnego, jak 
i poszerzania ich asortymentu produkcji, a zmiany te wiążą się z zachodzącymi 
przemianami modelu konsumpcji Polaków w tym spożycia żywności185. Według 
R. Urbana kapitał inwestycyjny w przetwórstwie wykorzystywany jest przede 
wszystkim do poprawy stanu technicznego i sanitarnego zakładów przetwór-
czych, co wpływa na podniesienie systemów zapewnienia bezpieczeństwa 

                                                                                                                                                         
szawa – Poznań, t. VIII, 2005, s. 128. 
183 Ł. Chudoba L., Handel cukrem...op.cit.,  s. 2. 
184 F. Kapusta, Teoria agrobiznesu. Część 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
Wrocław 2001, s. 197-198. 
185 B. Kowrygo, Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce. Wydawnictwo SGGW, War-
szawa 2000, [za:] Urban S., Zmiany w przetwórstwie owoców i warzyw oraz ich przyczyny i następstwa, [w:] Roczniki Nau-
kowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t.VII, z.2, Warszawa – Poznań 2005, s. 229. 
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zdrowotnego żywności186. Rozwój przemysłu owocowo – warzywnego to nie 
tylko problem zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych ludności kraju, ale też za-
gospodarowanie owoców i warzyw oraz zapewnienie zapłaty ich producentom. 
W okresie ostatniego dziesięciolecia nastąpił znaczny, bo 3 – krotny wzrost 
przetwórstwa owoców i warzyw. Produkcja przetworów owocowych w latach 
1993 – 2004 wzrosła z 681,3 do 1964,0 tys. ton. Czterokrotnie wzrosła produk-
cja przemysłowa przetworów warzywnych z 250,9 do 983 tys. ton187. Na rynku 
nastąpił spektakularny wzrost produkcji soków pitnych z warzyw (prawie 18–
sto krotny), jak również mrożonek, koncentratu pomidorowego, marynat, kon-
serw, kwaszonek itp. Wielkość produkcji wyrobów owocowo – warzywnych 
przedstawia tabela 4.7. Z danych zawartych w tabeli wynika, że w latach 2000 – 
2004 wzrosła produkcja soków (o 8,6%), warzyw mrożonych (o 49,3%), kon-
serw warzywnych (o 94%), marynat warzywnych (o 48%) oraz dżemów z owo-
ców nie cytrusowych (o 66%).  

Tabela 4.7 
Produkcja wyrobów owocowo - warzywnych według asortymentu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  

W 2000 r. branża pracowała ze stratami, ponieważ jej rentowność wynosiła - 2 %, płyn-
ność finansowa wynosi 1,1, a poziom inwestycji oscylował wokół 25 mln USD. Branża owo-
cowo – warzywna charakteryzuje się neutralną konkurencyjnością, lecz wysokim ryzykiem 
inwestowania. Już w 2001 roku wystąpiła duża nadwyżka eksportu przetworów owocowo-
warzywnych (450 mln USD) nad importem (170 mln USD). W 2006 r. Polska była liczącym 
się eksporterem koncentratów soków zagęszczonych oraz mrożonych owoców i warzyw. 
Głównymi produktami importu były papryka, ogórki, sałata, czosnek, pomidory, przetwory             
z papryki i kukurydzy. Średnio w latach 2001-2003 łączne wpływy z eksportu owoców, wa-
rzyw i przetworów wyniosły 825 mln euro, co stanowiło około 30% globalnej wartości pol-

                                                 
186 R. Urban, Inwestycje i przemiany strukturalne przemysłu spożywczego, [w:] Stan polskiej gospodarki żywnościowej po 
przystąpieniu do Unii europejskiej. Raport 2: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywno-
ściowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 19, IRWiR, Warszawa 2005, s. 96. 
187 S. Urban, Zmiany w przetwórstwie owoców i warzyw oraz ich przyczyny i następstwa, [w] Roczniki Naukowe Stowarzy-
szenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t.VII, z.2, Warszawa – Poznań 2005, s. 229 

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Soki owocowe i warzywne...............................................................................t 845741 909306 988217 918271

hl 7948735 8279001 8930472 8590634
    w tym:

    soki z owoców cytrusowych, nieskoncentrowane.........................................t 232834 226313 209905 194969
hl 2274042 2157891 2004005 1862042

    soki owocowe nieskoncentrowane, bez cytrusowych...................................t 154161 173977 208295 184918
hl 1506376 1641380 1950395 1748888

    sok pomidorowy..........................................................................................t 19111 26174 30647 37964
hl 187108 251742 294731 365303

Warzywa mrożone...........................................................................................tys. t 264,9 299,0 371,1 395,4
Konserwy warzywne........................................................................................tys. t 74,1 112,4 118,7 143,8
Marynaty warzywne.........................................................................................tys. t 65,6 91,8 90,0 97,2
Marmolada z owoców innych niż cytrusowe.....................................................tys. t 24,8 14,3 17,4 26,4
Dżemy z owoców innych niż cytrusowe...........................................................tys. t 46,2 53,2 62,0 76,5



123 
 

skiego eksportu rolno – spożywczego188. Integracja z UE nie miała większego wpływu na 
rozwój eksportu, gdyż cła na większość produktów branży zostały zniesione 1 stycznia 2001 
roku. Liczba firm przemysłu owocowo – warzywnego zatrudniających powyżej 50 osób w 
roku 1988 wynosiła 84, 1992 – 72, 1999 - 148, a w 2003 –174 jednostki gospodarcze, co 
świadczy o tendencji wzrostowej189. Należy zaznaczyć, że w 2006 r. w Polsce działało około 
1 tys. jednostek gospodarczych w branży, z tym że prawie 700 to mikrofirmy zatrudniające od 
1-9 osób, a 200 to zakłady małe zatrudniające od 10-49 osób190. Wyniki finansowe przemysłu 
owocowo – warzywnego są zawarte w tabeli 4.8. Z danych zawartych w tabeli wynika, że 
systematycznie wzrasta rentowność brutto i netto w przemyśle owocowo – warzywnym oraz 
akumulacja kapitału w procencie przychodów netto. Wyraźnemu wzrostowi ulega również 
współczynnik płynności oraz stopa inwestowania. Świadczy to o szybkim rozwoju i przygo-
towywaniu do wejścia na rynki Unii Europejskiej przemysłu owocowo – warzywnego. 

Tabela 4.8 
Wyniki finansowe przemysłu owocowo – warzywnego 

 

1/w 1998r. jednostki zatrudniające ponad 50 osób, w latach 1999-2000 jednostki zatrudniające ponad 5 
osób, od 2001 r, jednostki zatrudniające ponad 9 osób, 2/zysk (strata) brutto + koszty finansowe + amortyzacja, 
3/ zysk (starta) netto + amortyzacja, 4/relacja aktywów obrotowych do pasywów bieżących, 5/realacja nakładów 
inwestycyjnych do amortyzacji. 
 Źródło: Rynek owoców i warzyw, Analizy Rynkowe, IERiGŻ, PIB, 2005, nr 26, s. 10. 

 
W branży owocowo – warzywnej występuje wysoka konkurencja pomiędzy 

najważniejszymi przedsiębiorstwami, które od kilku lat wypracowały znaczącą 
pozycję rynkową i starają się zdobywać jak największą część rynku. Bardzo sła-
ba sytuacja przedsiębiorstw branży w latach 1998 – 2000 ulegała systematycznej 
poprawie i w 2006 r. branża osiągała zyski na wszystkich poziomach rachunku. 
Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową charakteryzowała się zada-
walającą płynnością finansową i małym ryzykiem inwestowania. Za wiodące 
przedsiębiorstwa można uznać spółki holdingowe Hortex Holding S.A. w War-
szawie i Agros Nova Sp. z o.o. w Warszawie, jako dysponujące własnymi hur-
towniami, transportem i biurami handlu zagranicznego. Model polskiego prze-

                                                 
188 B. Nosecka, Handel zagraniczny owocami i warzywami. Informacja dla prowadzących handel. Fundacja Fundusz Współ-
pracy, Biuro Programów Wiejskich, Warszawa 2005,  s. 1. 
189 Rocznik Statystyczny Przemysłu. 
190 Nosecka B., Przetwórstwo owocowo-warzywne. Informacja dla przetwórców. Fundacja Fundusz Współpracy, Biuro Pro-
gramów Wiejskich, Warszawa 2005,  s. 1. 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

-0,02 -1,24 -4,30 0,51 2,47 2,09 3,48

-0,95 -1,74 -4,76 -0,58 1,51 1,17 2,77

7,37 5,97 3,30 9,77 9,10 8,62 9,42

1,97 1,14 -1,83 3,39 4,70 4,28 6,28

1,16 1,10 1,12 1,11 1,17 1,23 1,23

1,92 1,77 1,37 0,97 1,08 1,52 2,09

Akumulacja kapitału w % przychodów netto 
3)

Współczynnik płynności 4)

Stopa inwestowania 5)

Wyszczególnienie

Rentowność brutto w %

Rentowność netto w %

Nadwyżka operacyjnaw % przychodów netto 
2)
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twórstwa owocowo – warzywnego jest bardzo podobny do modelu obowiązują-
cego w krajach Europy Zachodniej. Obok kilku dużych przedsiębiorstw wystę-
puje w nim grupa małych zakładów produkujących na potrzeby lokalne. Przed-
siębiorstwa rywalizują pomiędzy sobą  w zakresie skali obrotów, jakości dostar-
czanych produktów, jak również możliwości pozyskania jak najlepszego do-
stawcy surowców. Najlepsze i największe z nich zajmują się eksportem prze-
tworów owocowo – warzywnych. Wiele podmiotów krajowych napotyka na 
wysoką konkurencję ze strony zagranicznych przedsiębiorstw, które od lat funk-
cjonują w przemyśle spożywczym, posiadają dobry produkt pod względem ja-
kości i szerokie doświadczenie w branży. Polskie przedsiębiorstwa starają się 
wygrać walkę konkurencyjną, oferując produkty o niższej cenie i stosując                  
w produkcji mniej środków konserwujących. W ostatnim dziesięcioleciu przed-
siębiorstwa przetwórstwa owocowo – warzywnego odzyskały zdolności rozwo-
jowe. Wpłynęły na to inwestycje pochodzące z kapitału zagranicznego, chociaż 
jego zaangażowanie w branżę jest relatywnie małe. Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw krajowych osiągnięto w wyniku: restrukturyzacji finansowej 
Hortexu i największych firm państwowych, co zmniejszyło zadłużenie i obcią-
żenia kosztami finansowymi oraz ułatwiło dostęp do kredytów obrotowych, po-
prawy koniunktury w eksporcie, zwłaszcza wzrostu cen, rozwoju popytu krajo-
wego na soki i napoje owocowe, przekształceń strukturalnych i własnościowych 
przedsiębiorstw, które zwiększały ich zdolność dostosowania się do warunków 
gospodarki rynkowej oraz zapewniły dopływ kapitałów od inwestorów strate-
gicznych (głównie krajowych)191. 

Reasumując należy podkreślić, że w branży przetwórstwa warzyw coraz bar-
dziej nasila się koncentracja produkcji, która jest wynikiem końcowej fazy do-
stosowania zakładów przetwórczych do wymogów funkcjonowania na jednoli-
tym rynku Unii Europejskiej. W branży owocowo – warzywnej trudno mówić             
o braku możliwości pojawienia się nowych producentów. Należy jednak tę kwe-
stię rozpatrywać według kryterium skali, gdyż jeśli jest to bardzo możliwe                    
w przypadku małych jednostek gospodarczych zatrudniających do 50 pracowni-
ków, to w przypadku tych większych sytuacja jest bardziej skomplikowana. Po-
wstanie dużego przedsiębiorstwa  funkcjonującego w branży owocowo – spo-
żywczej wymaga wysokich nakładów kapitałowych, znalezienia korzystnej lo-
kalizacji wśród dostawców i odbiorców oraz wejścia na tę część rynku, gdzie 
funkcjonują słabe podmioty z tej branży. Inwestowanie w przetwórstwo owo-
ców i warzyw obciążone jest dużym ryzykiem według Instytutu Badań nad Go-

                                                 
191 F. Kapusta., Teoria agrobiznesu. Część 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
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spodarką Rynkową192. Ryzyko inwestowania w tradycyjne kierunki przetwór-
stwa owoców oceniane jest jako „podwyższone”, a w produkcję soków, napo-
jów owocowych i warzywnych jako „wysokie”193. Stałe zagrożenie występuje ze 
strony przedsiębiorstw zagranicznych dysponujących wysokim kapitałem, które 
z pewnością mogą znaleźć korzystne warunki funkcjonowania w dobie wolnego 
rynku. Siła przetargowa dostawców jest niewysoka, ze względu na duże roz-
drobnienie producentów rolnych, którzy często prowadzą produkcję wielu róż-
nych produktów. W roku 2004 doszły jeszcze negatywne czynniki jak rekordo-
wo wysokie zbiory i bardzo duży spadek cen oraz opłacalności produkcji owo-
ców i warzyw. Z tych powodów producenci branży owocowo – warzywnej za-
częli szukać swojej szansy w zrzeszaniu się w grupy producenckie. Nowe jed-
nostki objęte są systemem pomocy finansowej na tworzenie i funkcjonowanie 
grup i organizacji producentów, która jest ustalana jako procent wartości pro-
dukcji towarowej członków grupy (min 50 tys. EUR) oraz jako forma pokrycia 
części inwestycji określonych w planach uznania. Wkład finansowy Wspólnoty 
(w formie dotacji kapitałowej) wynosić będzie w Polsce 50% kwalifikowanych 
kosztów inwestycji, udział państwa członkowskiego określony został na 5-25%, 
a udział grup producentów w finansowaniu inwestycji wynosić będzie 25-
45%194. W połowie czerwca 2005 r. 38 grup spełniało kryteria prawodawstwa 
unijnego, a ponad połowa z nich zajmowała się produkcją pomidorów. Siła 
przetargowa nabywców jest na średnim poziomie, ale pomimo tego zapewnia 
zbyt wytworzonej produkcji i umożliwia szacunkowe określenie wielkości po-
pytu na wytwarzane dobra. Nabywcami w branży owocowo – warzywnej są hur-
townicy i duże sieci detaliczne prowadzące działalność w przemyśle spożyw-
czym. Najczęstszą formą jest handel hurtowy i detaliczny zapewniający dystry-
bucję produktów w całym kraju. Groźba pojawienia się substytutów jest nie-
wielka, gdyż w branży powstają z reguły standardowe produkty, które nie ulega-
ją częstym modyfikacjom mającym istotny wpływ na zmianę gustów konsu-
menckich. Możemy mówić o częstym powstawaniu i wprowadzaniu nowych 
produktów, które mają zastąpić dotychczasowe, niemniej jednak są to zwykle 
niepełnowartościowe produkty lub te same tańsze, których cena jest niższa ze 
względu na mniejszą gramaturę.  

6.Branża drobiarska – charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem kon-
centracji produkcji i występowaniem dużego natężenia walki konkurencyjnej 

                                                                                                                                                         
Wrocław 2001, s.206. 
192 Mapa ryzyka inwestycyjnego w branżach polskiej gospodarki. Raport nr 24. IBnGR. Warszawa 2004. 
193 Rynek owoców i warzyw. Raporty Rynkowe 1996-2004, s. 10-11. 
194 Rozporządzenie Komisji UE nr 2113/2004 z 10 grudnia 2004. W Polsce udział wsparcia z budżetu państwa określony 
będzie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministrem Finansów. 
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pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Branża obejmuje: ubój drobiu, królików, 
nutrii i strusi, produkcję mięsa świeżego lub mrożonego, produkcję pierza i pu-
chu, wytapianie jadalnego tłuszczu drobiowego. produkcję mięsa suszonego, 
solonego i wędzonego, produkcję wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu, 
królików, nutrii, strusi oraz z podrobów: konserw, kiełbas, salami, kaszanek, 
mortadeli, pasztetów, klopsików, mięsa w galarecie, gotowanej szynki, ekstrak-
tów i sosów mięsnych, produkcję gotowych dań mięsnych i podrobowych. Wy-
soka konkurencja pomiędzy podmiotami jest następstwem występowania róż-
nych ich rodzajów. W branży drobiarskiej obok podmiotów o charakterze du-
żych zakładów mięsnych prowadzi działalność wiele małych przedsiębiorstw               
i lokalnych przetwórni. Na ukształtowanie swojej pozycji w branży podmioty 
gospodarcze pracują w okresie kilku lat, a najlepszymi są te, które stosują środki 
produkcji o najwyższym poziomie technicznym i wprowadzają nowości pod 
względem rozwiązań technologicznych. Korzystnym rozwiązaniem dla funkcjo-
nujących podmiotów jest zrzeszanie się w grupach producenckich co umożliwia 
zdobywanie dostępu do funkcjonującego rynku na szerszą skalę i wzrost pozycji 
na rynku krajowym i unijnym. Dużą wadą branży jest niska rentowność, która 
zniechęca do poprawy jakości funkcjonowania istniejących podmiotów gospo-
darczych. Z drugiej strony należy pamiętać, że są one zmuszane do spełniania              
i przestrzegania obowiązujących norm jakościowych, które są narzucane przez 
dyrektywy Unii Europejskiej, chociażby przez system HACCP. Jest to główna 
bariera dla inwestorów pragnących prowadzić działalność gospodarczą w bran-
ży, którzy muszą wziąć pod uwagę wysokie bariery wejścia, przejawiające się         
w wysokich nakładach inwestycyjnych koniecznych dla zakupu nowoczesnego 
parku maszynowego, ich bardzo wysoki poziom zaawansowania technologicz-
nego, czy wieloletnią budowę pozycji rynkowej. Jak opisuje J. Szwacka – Sal-
monowicz analiza sektorowa umożliwia wyodrębnienie w branży trzech pod-
stawowych grup przedsiębiorstw z punktu widzenia kryterium jakości produk-
tów i liczby obsługiwanych segmentów. Grupę pierwszą stanowią przetwórnie 
drobiowe, gwarantujące wysoką jakość wyrobów adresowanych do relatywnie 
małej liczby segmentów. W drugiej grupie znalazły się przedsiębiorstwa oferu-
jące produkty najwyższej jakości, adresowane do szerokiego grona odbiorców. 
Trzecią grupę stanowią lokalne przetwórnie, które produkują asortyment towa-
rów o niskich parametrach jakościowych, niemniej jednak spełniające wymaga-
nia nabywców195. 

                                                 
195 J. Szwacka-Salmonowicz, Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 141. 
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Główna działalność zakładów drobiarskich to produkcja i skup drobiu oraz 
jaj i ich przetworów. Zakłady zajmują się działalnością hodowlaną, produkcyjną 
i handlową, jak również skupem drobiu i jaj, przez prowadzone przez siebie 
punkty skupu i kontraktacji. Jest to wynikiem konieczności pokrycia zapotrze-
bowania krajowego i zagranicznego na produkty drobiarskie. Działalność han-
dlowa przedsiębiorstw w branży drobiarskiej polega na dostawie drobiu i jaj 
oraz innych przetworów do sklepów detalicznych, firmowych, zakładów zbio-
rowego żywienia. W ofercie rynkowej branży drobiarskiej można wyróżnić trzy 
główne grupy produktów: świeże i mrożone mięso drobiowe, wędliny drobiowe, 
konserwy. Wielkość produkcji wyrobów drobiowych przedstawiona jest w tabe-
li 4.9. W latach 2000 – 2004 zwiększyła się produkcja mięsa drobiowego                     
(o 67%), wędlin drobiowych (o 54%), i wyrobów wędliniarskich drobiowych                
(o 36%). Zmniejszeniu uległa natomiast produkcja konserw drobiowych                     
(o 14%). Występująca tendencja wiąże się z rosnącą modą na spożywanie mięsa 
drobiowego, jako zdrowej żywności, czemu nie przeszkodziła nawet choroba 
tzw. ptasiej grypy. 

Tabela 4.9 

Produkcja wyrobów drobiowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005. 

W kraju w roku 2003 w branży drobiarskiej w przedsiębiorstwach zatrudnia-
jących powyżej 50 pracowników funkcjonowało 28 firm, wśród których za naj-
większe można uznać Grupę Sokołów S.A. w Sokołowie, Indykpol S.A. w Olsz-
tynie, Grupę Animex w Warszawie, Siedleckie Zakłady Drobiarskie DROSED 
SA w Siedlcach. W grupie przedsiębiorstw branży drobiarskiej można wyróżnić 
dwa rodzaje zakładów. Jedną z nich stanowią zakłady przemysłowo – handlowe 
o zasięgu krajowym, a drugą zakłady funkcjonujące dla zapewnienia potrzeb                 
o charakterze lokalnym. Jak zauważa F. Kapusta po 1995 roku nastąpił proces 
koncentracji w tej branży, wskutek czego pod koniec XX stulecia, 10 najwięk-
szych firm realizowało ok. 65 % sprzedaży rynkowej196. Moment akcesji nasze-
go kraju do UE przyczynił się do poprawy kondycji finansowej producentów 

                                                 
196 F. Kapusta, Teoria agrobiznesu. Część 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
Wrocław 2001, s.178. 

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Mięso drobiowe...............................................................................................tys. t 619,4 822,9 964,7 1035,2
Konserwy drobiowe.........................................................................................tys. t 41,9 44,2 33,4 36,6
Wędliny drobiowe............................................................................................tys. t 71,1 95,8 85,5 109,2
Wyroby wędliniarskie drobiowe........................................................................tys. t 15,9 23,8 28,0 21,6
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żywca i mięsa drobiowego. Wymiernym skutkiem był umiarkowany wzrost 
produkcji, który był wynikiem wzrostu cen, spadku spożycia mięsa czerwonego 
oraz cen mieszanek paszowych. Ożywienie tendencji na rynku mięsa drobiowe-
go może sprzyjać zarówno tempo wzrostu gospodarczego, jak również odbudo-
wa wzrostowej tendencji w spożyciu drobiu. Niestety pojawienie się tzw. ptasiej 
grypy może przyczynić się do jej wyraźnego zmniejszenia.  

Jako dobry należy ocenić rozwój działalności eksportowej, która realizowana 
jest przez firmy drobiarskie przy wykorzystaniu własnych działów marketingo-
wych i usług pośredników, którzy wyspecjalizowali się w eksporcie tego rodza-
ju towarów. Producenci najbardziej cenią sobie jednak tworzenie własnych kon-
taktów z partnerami zagranicznymi, z którymi mogą handlować przez wiele lat. 
Polski rynek drobiarski przed przystąpieniem do UE nie podlegał żadnej inter-
wencji państwowej, a w okresie pełnego członkostwa musiał dostosować się do 
przepisów unijnych. W UE produkty drobiarskie uznawane są za towary wraż-
liwe na konkurencję zagraniczną, i podlegają wysokiej ochronie celnej. Siła 
przetargowa dostawców jest słaba, gdyż istnieje duża grupa producentów su-
rowca mięsnego, którzy oferują szeroką paletę wielu rodzajów produkowanego 
mięsa. Niestety producenci często nie mogą zbyć wyprodukowanego surowca. 
Poważną barierą jest silne rozdrobnienie producentów rolnych, co zwiększa 
koszty produkcji i transportu. Na poprawę ich pozycji rynkowej wpłynęłoby 
szersze zrzeszanie się w grupy producentów rolnych, które mogłyby wziąć na 
siebie zadania o charakterze administracyjno – marketingowym, czy też logi-
stycznym. Oceniając siłę przetargową nabywców należy stwierdzić, że plasuje 
się ona na średnim poziomie, gdyż ich liczba i sposób funkcjonowania jest wy-
starczający, aby zapewnić zbyt dla wytworzonej ilości produkcji. Wielkość po-
pytu na wytwarzane dobra w branży mięsnej jest także określona według co-
rocznych analiz i zapewnia właściwe funkcjonowanie podmiotów według przy-
jętych prognoz. Największą grupę nabywców w branży mięsnej stanowią hur-
townicy i duże sieci detaliczne na terenie całego kraju. Mięso drobiowe sprze-
dawane jest na targowiskach i bazarach, gdzie cieszy się szerokim zaintereso-
waniem szczególnie wśród klientów detalicznych. Duży udział w sprzedaży 
zajmują supermarkety, które stały się rynkiem finalnym dla mięsa drobiowego, 
gdyż jest w nich profesjonalnie rozbierane, paczkowane i eksponowane. Prawie 
20% sprzedaży realizowana jest przy pomocy własnych kanałów zbytu przez 
zakłady drobiarskie197. Przedsiębiorstwa branży mięsnej stosując szeroką gamę 
strategii marketingowych próbują zjednać jak najwięcej nabywców. Groźba po-

                                                 
197 G. Dybowski, Handel drobiem, Fundacja Fundusz Współpracy, Biuro Programów Wiejskich, Warszawa 2005, s. 1. 
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jawienia się substytutów jest niewielka, gdyż produkowane wyroby należą za-
zwyczaj do standardowych i od wielu lat obecnych na polskim rynku.  
 
7.Branża browarnicza – nazywana często piwną ma bardzo mocne tradycje              
w naszym kraju. Branża obejmuje produkcję piwa i słodu. Swoim zasięgiem 
obejmuje browary, słodownie, wytwórnie bezalkoholowych napojów gazowa-
nych, wytwórnie ekstraktu słodowego i chmielowego. Branża browarnicza zali-
cza się do najszybciej rozwijających się spośród branż przemysłu spożywczego. 
Każdego roku rośnie o kilka procent sprzedaż piwa, chociaż zauważalna jest 
zmniejszająca się dynamika wzrostu. Branża charakteryzuje się bardzo wysoką         
i trwałą stopą generowania zysków, co przyciąga do niej największe koncerny 
zagraniczne. Obecnie szacuje się, że to one zajmują 90% polskiego rynku  bro-
warniczego. Największy udział w rynku mają Kompania Piwowarska S.A.                
w Poznaniu (36%), Grupa Żywiec S.A. W Żywcu (35%), Carlsberg Polska Sp.    
z o.o. w Warszawie (15%). Od kilku lat toczy się pomiędzy dwoma pierwszymi 
firmami walka o zajęcie wiodącej pozycji w branży. Przedsiębiorstwa funkcjo-
nujące w branży piwnej należą do sektora prywatnego i działają najczęściej jako 
spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki pracownicze. Branża piwowarska to jedna               
z największych w przemyśle spożywczym charakteryzująca się dużym stopniem 
koncentracji. Wśród największych 50 firm branży,w 2001 roku było 40 dużych    
i średnich przedsiębiorstw zatrudniających ok. 12,5 tys. osób. W ostatniej deka-
dzie wystąpił ponad dwukrotny wzrost produkcji piwa, branża charakteryzuje 
się wysoką rentownością sięgającą blisko 4 %, a poziom inwestycji sięgnął po-
nad 100 mln USD. W wyniku przemian strukturalnych branża uzyskała wysoki, 
porównywalny z unijnym poziom konkurencyjności i zajmuje wysoką pozycję 
jako branża niskiego ryzyka.  

Najwięcej browarów znajduje się na terenie Polski południowej i południowo 
– zachodniej, do czego przyczyniła się doskonała jakość wody występująca na 
tych terenach. Najczęściej są to bardzo stare zakłady, z wieloletnimi tradycjami, 
co w tej branży jest uznawane za dużą zaletę pod względem marketingowo – 
promocyjnym. Zakłady piwowarskie od wczesnych lat dziewięćdziesiątych są 
poddawane ciągłej modernizacji, która polega na zakupie wysokowydajnych 
linii do rozlewu piwa butelkowego. Szczególnie modne jest piwo lane, co wy-
musza rozlewanie piwa do beczek typu KEG. Duże browary stosują urządzenia 
do nowoczesnej filtracji, tankofermentatory i produkują piwo w puszkach.                 
W procesie produkcji używane są urządzenia o bardzo wysokim zaawansowaniu 
technologicznym umożliwiającym produkcję piwa dobrej jakości, takie jak 
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urządzenia do nowoczesnej filtracji i stabilizacji piwa. Wdrażane są też nowo-
czesne linie rozlewnicze, umożliwiające wytwarzanie produktów o najwyższej 
jakości. Producenci piwa dbają aby ich produkty posiadały standard światowy                  
i nie odbiegały od niego zarówno pod względem jakości smaku, jak i opakowa-
nia. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat browary zaczęły łączyć się w duże grupy 
kapitałowe, by w ten sposób zająć większą część rynku i być bardziej konkuren-
cyjnym. Była to odpowiedź na coraz silniejszą konkurencję występującą                        
w branży i możliwości zwiększania udziału w rynku przez firmy z kapitałem 
zagranicznym. W branży istnieje zagrożenie pojawieniem się nowych producen-
tów, walczących o rynki zbytu, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej, 
dla których zaangażowanie części swojego kapitału nie napotka na istotne barie-
ry. Wielkość produkcji piwa i słodu przedstawione są w tabeli 4.10. W latach 
2000 – 2004 nastąpiło wyraźne zwiększenie produkcji piwa i słodu odpowiednio 
o 26% i 38%, co wiąże się ze stałym wzrostem popularności tego napoju w Pol-
sce oraz powiększającą się wielkością jego eksportu. 

Tabela 4.10 

Produkcja piwa i słodu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  

 Wraz z przystąpieniem naszego kraju do UE zniesione zostały cła, co spowodowało 
likwidację bariery ochronnej dla polskiego przemysłu piwowarskiego. Sytuacja stała się nie-
korzystna, ponieważ krajowi producenci obawiali się konkurencji ze strony browarów cze-
skich, niemieckich i słowackich. W praktyce okazało się, że polskie browary są na tyle moc-
ne, że są w stanie z nimi konkurować, a część swojej produkcji przeznaczyć na eksport.  

W 2004 roku wyeksportowano z Polski 610 tys. hl piwa, a w 2005 eksport zwiększył się 
do 896 tys. hl. Nie zmieniła się natomiast wielkość importu piwa, gdyż zarówno w roku 2004 
i 2005 utrzymał się na poziomie 180 tys. hl. Siła przetargowa dostawców jest wystarczająca              
i zapewnia wykonanie planowanego poziomu produkcji. W produkcji piwa wykorzystywane 
są takie surowce jak jęczmień browarny, chmiel, woda i cukier buraczany. Z jęczmienia bro-
warnego wyrabia się słód, którego zapotrzebowanie na rynku krajowym jest uzupełniane im-
portem. Niestety krajowe słodownie nie posiadają dostatecznych zdolności produkcyjnych, 
przez co obniżana jest konkurencyjność polskiego piwa. Drugim surowcem wykorzystywa-
nym przy produkcji piwa jest chmiel, którego areał upraw w ostatnich latach niestety ulega 
zmniejszeniu. Jest to uprawa bardzo mało znacząca w skali kraju, niemniej jednak prawie 1,5 
tys. rodzin  zapewnia normalną egzystencję w rolniczej społeczności. Gospodarstwa zajmują-
ce się produkcją chmielu są bardzo wysoko wyspecjalizowane i posiadają nowoczesny sprzęt 
służący do jego uprawy. Powierzchnia uprawy chmielu w Polsce plasuje ją na 6 miejscu w 
Europie i 8 na świecie, a uprawiany jest głównie na terenie województwa lubelskiego (75%) 

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Piwo otrzymywane ze słodu ............................................................................tys. hl 25231,0 26874,9 28621,7 31850,6
Słód.................................................................................................................tys. t 232,9 256,3 307,3 321,1
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oraz województw poznańskiego, wrocławskiego i opolskiego. Niezwykle istotna w branży 
piwowarskiej jest woda, która w procesie produkcji poddawana jest wielu modyfikacjom słu-
żącym podniesieniu wartości smakowych końcowego produktu. Ze względów smakowych 
woda czerpana jest z czystych źródeł górskich, co niewątpliwie ma wpływ na końcową jakość 
produktu. Na siłę przetargową branży piwnej niezwykle duży wpływ ma działalność promo-
cyjna. Według Monitoring Expres w 2004 roku browary wydały na działania promocyjne 
ponad 328,8 mln zł., a w roku 2005 298,8 mln zł. Siła przetargowa nabywców nie ulega więk-
szym zmianom od prawie dziesięciu lat i ukształtowała się na poziomie zapewniającym zbyt 
wyprodukowanej ilości piwa. Wśród nabywców wyróżniają się duże sieci hurtowe i klienci 
detaliczni. Ich liczba wciąż wzrasta w związku z modą na i spożywanie napojów alkoholo-
wych niskoprocentowych. W 2005 roku wypito w naszym kraju ponad 24 mln hektolitrów 
piwa, co dało 66 l na osobę (w UE 80 l). W ciągu dziesięciolecia spożycie piwa wzrosło dwu-
krotnie. Niestety podniesienie podatku akcyzowego przez Ministerstwo Finansów niekorzyst-
nie wpłynęło na rozwój branży. Przez ostatnie piętnaście lat produkcja piwa zwiększyła się 
trzykrotnie, a najwięcej rosła sprzedaż gatunków smakowych o małej zawartości alkoholu. 
Według firmy AC Nielsen badającej polski rynek piwa od lutego 2004 do lutego 2005 roku 
kupiono w Polsce około 601 tys. hl piw z sokiem lub przyprawami. Sprzedaż piwa w kraju 
wzrosła z 28,8 mln do 30.3 mln hl198. W branży piwowarskiej trudno mówić o groźbie poja-
wienia się substytutów, gdyż trudno jest na rynku zastąpić znany od kilkuset lat produkt. Po-
jawiające się modyfikacje produktu nie wpływają na stan równowagi w branży i nie stanowią 
poważniejszego zagrożenia. Są to z reguły krótkotrwałe serie nowych produktów, które wraz 
z szybkim wejściem szybko z niego znikają.  
8. Produkcja napojów i wód mineralnych to branża, która w Polsce ma stosunkowo niedługą 
historię. Branża obejmuje: produkcję wód zdrojowych i wód mineralnych, butelkowanie wód, 
produkcję napojów bezalkoholowych, aromatyzowanych i wód słodzonych - lemoniady, 
oranżady, coli, napojów owocowych, napojów energetyzujących, toników itp. Jeszcze trzy-
dzieści lat temu nie było szerokiego wyboru wśród napojów gazowanych i soków. Dzisiaj 
produkowany jest ich szeroki asortyment, a klienci mogą przebierać zarówno w gatunkach 
owoców używanych do ich produkcji, jak i poziomie nasycenia w przypadku wód gazowa-
nych, czy też w rodzaju opakowania. Rozwój rynku napojów i wód mineralnych rozpoczął się 
na początku lat dziewięćdziesiątych i zalicza się do bardzo prężnie rozwijających się branż 
przemysłu spożywczego. W branży dominują krajowi producenci, którzy mają bliski kontakt 
z producentami surowców i wieloletnią ustabilizowaną pozycję rynkową. Przemysł napojów 
bezalkoholowych w roku 2001 to ok. 400 jednostek produkcyjnych, a w tym 80 to firmy duże 
i średnie, zatrudniające 16 tys. pracowników. W całej branży pracowało ok. 33 tys. osób,                 
a sprzedaż kształtowała się na poziomie 4,7 mld zł rocznie. Po okresie ujemnej rentowności 
przemysł zaczął generować zysk większy jak 1 %, zaś płynność pozostała poniżej poziomu 
uznanego przez banki jako bezpieczny: 1,16. Wartość inwestycji wyniosła ok. 30 mln USD. 
Branża napojów jest dobrze dostosowana do konkurencji zagranicznej, zwłaszcza dzięki in-
westycjom jej liderów. Główne zagrożenie dla małych producentów związane jest ze sprosta-
niem przepisom o ochronie środowiska i recyklingu opakowań. Wysokiej konkurencyjności 
towarzyszy stosunkowo małe lub średnie ryzyko inwestycyjne. Wielkość produkcji soków, 

                                                 
198 B. Drewnowska B., Smak polskiego piwa, Rzeczpospolita 2006, nr 74. 
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nektarów i napojów przedstawiona jest w tabeli 4.11. Jak wynika z tabeli w latach 2000 – 
2004 wystąpił wzrost produkcji wszystkich wyrobów produkowanych przez branżę soków, 
nektarów i napojów. Powiększyła się produkcja soków owocowych i warzywnych (o 8%), 
wód mineralnych i wód gazowanych bez dodatku cukru lub innej substancji słodzącej                     
(o 39%), wód z dodatkiem cukru (o 30%) oraz napojów owocowych pitnych (o 70%). Zwią-
zane jest to ze wzrastającą świadomością społeczeństwa względem zdrowego stylu życia oraz 
jego zamożnością. 

Tabela 4.11 
Produkcja soków, nektarów i napojów (w mln litrów) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005. 
 

W 2005 roku produkcja wód, soków i nektarów wynosiła 5,7 mld litrów, co 
przełożyło się na 6 mld zł. w wartości sprzedaży. Jak obliczono w IERiGŻ  od 2000 
roku produkcja wód, napojów, soków i nektarów zwiększyła się o 35%. Statystycznie 
w roku 2005 wypito 150 litrów na osobę wyrobów bezalkoholowych199. Obecnie jed-
nym z podstawowych kryteriów wyboru danego produktu branży stała się jego zawar-
tość składnikowa i ewentualny wpływ na zdrowie. Napoje bezalkoholowe są klasyfi-
kowane ze względu na rodzaj podstawowych surowców użytych do ich produkcji, po-
ziom nasycenia dwutlenkiem węgla i zawartość cukru lub innych środków słodzących. 
Najczęściej wytwarzane produkty to: napoje gazowane, soki, nektary, mrożona herba-
ta, napoje energetyzujące i prozdrowotne. Można je ogólnie podzielić na wody mine-
ralne, soki i napoje owocowe oraz napoje funkcjonalne. Ostatnio bardzo modne stały 
się napoje niskokaloryczne, które jak zauważa M. Adamowicz obejmują ok. 25% 
światowego rynku napojów gazowanych200. Często produkowane są napoje o smakach 
owocowych, tzw. bezkaloryczne. Odrębną grupę stanowią napoje funkcjonalne wśród 

                                                 
199 B. Drewnowska, Miliardy złotych na napoje bez procentów, Rzeczpospolita 2006 nr 88. 
200 M. Adamowicz, Produkty niskoenergetyczne – nowy segment rynku żywnościowego.[w:] Agrobiznes 2005, Zmiany w 
agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, 
Nr 1070, s. 21. 

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Soki owocowe i warzywne...............................................................................t 845741 909306 988217 918271

hl 7948735 8279001 8930472 8590634
    w tym:

    soki z owoców cytrusowych, nieskoncentrowane.........................................t 232834 226313 209905 194969
hl 2274042 2157891 2004005 1862042

    soki owocowe nieskoncentrowane, bez cytrusowych...................................t 154161 173977 208295 184918
hl 1506376 1641380 1950395 1748888

    sok pomidorowy..........................................................................................t 19111 26174 30647 37964
hl 187108 251742 294731 365303

Wody mineralne i wody gazowane, bez dodatku cukru lub innej 

     substancji słodzącej...................................................................................tys. hl 13248,3 17245,1 19671,4 18393,8
         w tym wody mineralne naturalne............................................................tys. hl 8240,1 12631,6 13818,6 12527,0
Wody (również  mineralne i gazowane) z dodatkiem cukru 

     itp. napoje bezalkoholowe..........................................................................tys. hl 19503,5 18930,3 23968,5 25383,7
Napoje owocowe pitne.....................................................................................t 191091 192923 277359 319429

hl 1807089 1826543 2672155 3066449
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których wyróżniono trzy rodzaje: napoje uzupełniające, zdrowotne i terapeutyczne 
(lecznicze). Produkowane są również napoje izotoniczne, które są przeznaczone dla 
sportowców lub osób bardzo intensywnie pracujących. Sytuacja na rynku napojów                 
i wód mineralnych powstała w okresie przedakcesyjnym świadczy o jego prężności 
wśród wszystkich segmentów rynku żywnościowego. Jej rozwojowi sprzyja rozbudo-
wany potencjał przetwórczy, wzrastający poziom produkcji i import owoców połu-
dniowych. Wśród najsilniejszych przedsiębiorstw w branży produkcji napojów w na-
szym kraju możemy wymienić takie firmy jak Maspex Sp. z o.o. w Wadowicach, 
Agros Nova Sp. z o.o. w Warszawie,  Pepsi-Cola sp. z o.o. w Warszawie, Hortex Hol-
ding w Warszawie, Hoop S.A. w Warszawie, Coca Cola w Warszawie. Są to przedsię-
biorstwa, których centrale znajdują się w Warszawie a rozlewanie i dystrybucja pro-
duktów na terenie całego kraju.  

Rynek wody mineralnej jest obecnie rozdrobniony. Wśród producentów wody mi-
neralnej są także małe rozlewnie prowincjonalne, chociaż ponad połowę rynku dzieli 
między siebie kilku wielkich dostawców: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
"Żywiec Zdrój" S.A. w Węgierskiej Górce, ESI Polska Sp. z o.o. w Warszawie posia-
dający w dystrybucji m.in. Nałęczowiankę i Mazowszankę, Coca Cola (Bonaqa)                   
w Warszawie, Pepsico (Aqua Minerale) w Warszawie, Grupa Maspex (MultiVita)                  
w Wadowicach. Liderami na rynku wód mineralnych są firmy z zagranicznym kapita-
łem i takie, które zbudowały swój potencjał na bazie zdolności produkcyjnej dawnych 
rozlewni wód uzdrowiskowych. Wymienione przedsiębiorstwa rywalizują na naszym, 
krajowym rynku, doskonale znają swe możliwości produkcyjne i nawzajem odpowia-
dają na innowacyjne i nowatorskie kampanie rynkowe. Na rynku pojawiają się często 
nowi producenci, ale bardzo długo muszą pracować na swoją pozycję rynkową, która 
może być efektem profesjonalnie przygotowanej długookresowej strategii i poniesie-
nia wysokich nakładów inwestycyjnych. Siła przetargowa dostawców utrzymuje się na 
wysokim poziomie. Jeśli chodzi o surowiec to w kraju funkcjonuje bardzo duża ilość 
gospodarstw sadowniczych zapewniających produkcję krajowych owoców i warzyw. 
Owoce południowe są dostarczane do producentów w wymaganej ilości, a ich dostawa 
nie sprawia większych problemów. W kraju istnieje też wiele źródeł wody mineralnej, 
które zapewniają jej bezpośrednią produkcję, jak również użycie jej jako komponentu 
do produkcji soku. Z kolei różnie układają się wartościowe udziały w kanałach dystry-
bucji sprzedaży wody mineralnej. Jak podaje AC Nielsen najwięcej wody mineralnej 
sprzedają małe (27%) i średnie sklepy spożywcze (23%), supermarkety (20%) i hi-
permarkety (19%). Dane dotyczą okresu od lutego 2004 do stycznia 2005 roku.  

Siła przetargowa nabywców jest także zadawalająca dla producentów i można za-
uważyć, że ma tendencję wzrostową. Jest to efekt stałego wzrostu popytu na soki            
i wody mineralne wśród wszystkich grup konsumentów. Występuje wzrost popularno-
ści picia soków przez dzieci i młodzież do czego przyczyniają się profesjonalnie przy-
gotowane i prowadzone kampanie reklamowe. Pozytywnym aspektem jest wzrastający 
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poziom eksportu, zapewniający zbyt nadwyżek produkcyjnych, jak również rozwój 
przedsiębiorstw pod względem skali produkcji. Największą grupę nabywców w branży 
napojów i wód mineralnych stanowią hurtownicy i duże sieci detaliczne na terenie 
całego kraju. Są to najsilniejsze grupy, które dystrybuują produkty do punktów sieci 
detalicznej w zależności od sezonowego kształtowania się popytu. 

W branży napojów i wód mineralnych istnieje duże prawdopodobieństwo pojawie-
nia się substytutów, chociaż jeśli częściej występuje to zjawisko przy produkcji so-
ków, gdzie powstają nowości o charakterze nowych mieszanek smakowych, to rynek 
wód mineralnych ceni sobie markę i znane nazwy polskich źródeł. 
 
9. Branża produkcji wyrobów spirytusowych – to gorzelnie przemysłowe, zakłady ra-
tyfikacji spirytusu, wytwórnie wódek czystych i gatunkowych, drożdży piekarskich, 
paszowych i spożywczych. Branża obejmuje: produkcję destylowanych napojów alko-
holowych: wódek, whisky, brandy, ginu, likierów itp.; produkcję alkoholu etylowego 
uzyskanego w procesie fermentacji; produkcję czystego spożywczego spirytusu. Jest 
to jedna z najstarszych branż przemysłu rolno – spożywczego, której początków moż-
na szukać w XIV wieku. Istotny rozwój branży spirytusowej nastąpił w okresie mię-
dzywojennym, kiedy swoją działalność prowadziło 78 wytwórni wódek, 43 gorzelni 
przemysłowych i 16 drożdżowni zatrudniających łącznie 4 tys. pracowników. Równo-
legle funkcjonowało 1376 gorzelni rolniczych. Jeszcze szybszy rozwój nastąpił w la-
tach powojennych, co wyrażało się w ilości produkcji wódek w przeliczeniu na alko-
hol. Produkcja z 35 mln l w 1945 roku zwiększyła się do 110 mln l w 1970, by osią-
gnąć 200 mln l na początku lat osiemdziesiątych. Produkcja spirytusu surowego wyno-
siła wówczas 300 mln l. Produkcja wyrobów spirytusowych była do 1991 roku zmo-
nopolizowana w formie państwowego przedsiębiorstwa wielozakładowego „Polmos”    
i odbywała się na terytorium całego kraju. Przejście do gospodarki wolnorynkowej 
spowodowało wiele zmian w branży, które wynikały z konieczności rozszerzenia asor-
tymentu i uruchomienia produkcji wódek najwyższej jakości ze spirytusu wielokrotnie 
rektyfikowanego i markowych wyrobów201. Modernizacja zakładów rozpoczęła się we 
wczesnych latach dziewięćdziesiątych, gdy poprawiano stan techniczny przemysłu 
spirytusowego i wprowadzano nowoczesne linie do rektyfikacji i odwadniania spirytu-
su oraz produkcji wódek. Niestety w branży występują problemy na linii gorzelnie 
rolnicze – gorzelnie przemysłowe. Gorzelnie rolnicze mają za zadanie dostarczyć spi-
rytus surowy, który jest poddawany procesowi rektyfikacji w gorzelniach przemysło-
wych. W małych gorzelniach rolniczych występuje niestety duża luka techniczna                      
i technologiczna, która sukcesywnie jest niwelowana w większości gorzelni. Wyniki 
finansowe i wielkość produkcji branży spirytusowej przedstawione są w tabeli 4.12. 
 

                                                 
201 F. Kapusta, Teoria agrobiznesu. Część 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
Wrocław 2001, s. 222. 
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Tabela 4.12 
Branża spirytusowa – wyniki finansowe i wielkość produkcji 

 
Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 

Rentowność netto w % -2,47 -9,54 -1,35 1,47 
Koszty finansowe w % przychodów 5,91 9,31 4,13 0,89 
Współczynnik płynności 1,47 1,31 1,40 1,56 
Zysk/strata netto w mln zł -49,0 -144,9 -28,7 18,2 
Produkcja w mln l 100% spirytusu 78,0 68,0 72 90 
 
Źródło: Dane IERiGŻ. 
 

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że wzrosła rentowność netto 
w branży spirytusowej, branża zamknęła 2003 rok zyskiem i powiększyła pro-
dukcję w mln l 100 % spirytusu (o 15% w stosunku do 2000roku). Przemysł spi-
rytusowy w roku 2001 to 300 gorzelni, oraz 46 przedsiębiorstw przemysłowych, 
wśród których 27 podmiotów to firmy duże i średnie. W części przemysłowej 
zatrudnionych było 6,2 tys. osób, a wraz z gorzelniami ok. 8 tys. osób. Sprzedaż 
netto firm przemysłowych wynosiła 1,6 mld zł, a poziom inwestycji kształtował 
się poniżej 5 mln USD. Na początku lat dziewięćdziesiątych branża była wyso-
ko rentowna, ale od początku 2001 roku rentowność jej firm zmniejsza się. 
Branżę cechuje wysoka płynność bieżąca, która wynika z redukcji inwestycji. 
Branża jest konkurencyjna, mimo podwyższonego ryzyka inwestowania i posia-
da duży potencjał restrukturyzacyjny. Do największych producentów wyrobów 
spirytusowych w Polsce należały w lutym 2005 roku takie firmy jak: Sobieski 
Dystrybucja w Warszawie (32,4%), Polmos Białystok (20,8), Bols Sp. z o.o.                 
w Obornikach Wielkopolskich (10,6%), Polmos Zielona Góra (7,4%), Polmos 
Lublin (5,7%) i Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „WYBORO-
WA” S.A. w Poznaniu (3,6%), które w sumie stanowią 80 % rynku. Należy za-
znaczyć, że w tej branży występują ostatnio częste fuzje i przejęcia mniejszych 
zakładów, które prowadzą do zmiany układu sił rynkowych. Wielkość produkcji 
wyrobów  przemysłu spirytusowego przedstawione są w tabeli 4.13, a drożdży                              
i wyrobów przemysłu spirytusowego w tabeli 4.14. 

 
Tabela 4.13 

Produkcja wyrobów  przemysłu spirytusowego w Polsce w milionach litrów w przeliczeniu na 100 % 

spirytusu (dane GUS-u). 
 

WYROBY 2000 2001 2002 2003 2004 
Czyste 66,9 57,5 60,7 79,6 86,7 
Gatunkowe 10,9 10,4 10,9 14,3 15,5 
Razem 77,8 67,9 71,6 93,9 102,2 

 
Źródło Rynki Alkoholowe 2005, 4, s.70. 
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Z danych zamieszczonych w tabeli jednoznacznie wynika, że w latach 2000 
– 2004 wzrosła produkcja wszystkich wyrobów przemysłu spirytusowego                     
w Polsce. Powiększyła się produkcja wyrobów czystych (o 30%) oraz wyrobów 
gatunkowych (o 42%).  

Tabela 4.14 

Produkcja drożdży i wyrobów przemysłu spirytusowego w Polsce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  

Powiększyła się także, choć nieznacznie produkcja drożdży piekarniczych 
(o 1%), znacznie natomiast produkcja alkoholu etylowego nieskażonego                     
(o 39%), spirytusu rektyfikowanego (o 50%) oraz alkoholu etylowego i pozosta-
łych alkoholi skażonych o dowolnej mocy (o 103%). Wyroby polskiego prze-
mysłu spirytusowego są coraz bardziej popularne na rynkach międzynarodo-
wych, przez co wzrasta ich eksport. Cieszą się wysokim uznaniem ze względu 
na swą wysoką jakość, co może tłumaczyć tak wysoki wzrost ich produkcji. 
Rozpatrując kwestię wewnętrznej rywalizacji pomiędzy przedsiębiorstwami 
branży spirytusowej należy zauważyć, że istnieje pomiędzy nimi wysoka konku-
rencja, przejawiająca się ciągłym przejmowaniem mniejszych zakładów, czy też 
licznymi fuzjami, prowadzącymi do próby monopolizacji rynku. Ma to na celu 
zwiększenie udziału w rynku produkcji i sprzedaży wyrobów spirytusowych, 
przejęcie jak największej ilości drobnych zakładów, czy też fuzji z innymi 
przedsiębiorstwami. Groźba pojawienia się nowych producentów zasadniczo nie 
występuje, chociaż nie należy lekceważyć takiej ewentualności. Branża wyro-
bów spirytusowych przynosi zyski funkcjonującym przedsiębiorstwom, a alko-
hol znajduje coraz szersze zastosowanie w produkcji paliw płynnych i jest wy-
korzystywany w wielu dziedzinach gospodarki. W dalszym ciągu w interesie 
sektora rolnictwa i środowiska technologia produkcji spirytusu surowego wy-
maga ciągłego doskonalenia. Siła przetargowa dostawców ukształtowała się na 
średnim poziomie i zapewnia wystarczającą dostawę surowców do produkcji 
wszystkich produktów branży wyrobów spirytusowych. Przedsiębiorstwa mają 
zagwarantowane terminowe dostarczanie żądanej ilości produktów, co umożli-
wia zaplanowanie cyklu produkcyjnego. Jakość surowca nie budzi zastrzeżeń,              
a surowce polskie są całkowicie wystarczające. Siła przetargowa nabywców 

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Drożdże piekarnicze............................................................................ tys. t 70,8 63,2 72,9 71,4
Wódka czysta.....................................................................................hl  100% 665041 607484 795615 868605
Alkohol etylowy nieskażony.................................................................hl  100% 2061907 2457451 2715838 2870343
Spirytus rektyfikowany (alkohol etylowy).............................................hl  100% 1021923 1078453 1245027 1534793
Alkohol etylowy i pozostałe alkohole skażone o dowolnej mocy..........hl  100% 208246 139471 237876 423306
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kształtuje się na średnim poziomie, chociaż ostatnio uległa lekkiemu zachwia-
niu, co było podyktowane ogólnie panującą modą na picie napojów bezalkoho-
lowych i niskoprocentowych, w szczególności piwa. O wielkości siły przetar-
gowej nabywców decyduje kształtujący się popyt na wyroby spirytusowe, a są 
to duże hurtownie i sieci detaliczne. Szeroko można rozpatrywać groźbę poja-
wienia się substytutów w branży spirytusowej. Jeśli chodzi o produkcję spirytu-
su surowego, to praktycznie ona nie występuje. Natomiast na rynku wciąż poja-
wiają się nowe mieszanki wódek wysokogatunkowych, które mogą kiedyś oka-
zać się znaczącymi na rynku. Z tego względu każdy z nowych produktów moż-
na uznać za zagrażający dotychczasowemu. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy 
groźba pojawienia się substytutów praktycznie nie istnieje. Godna analizy jest 
sytuacja występująca na rynku drożdży, który może być w niedługim okresie 
czasu zmonopolizowany przez francuski koncern Lesaffre. Francuska firma 
zdominowała polski rynek produkcji drożdży i zmierza do pozbycia się konku-
rentów. Coraz szerzej na rynku drożdży zauważalni są importerzy z Niemiec, 
Włoch i Turcji, którzy dynamicznie zajmują drobne części rynku. Największą 
część rynku, bo aż 65% zajmują zakłady należące do Lesaffre, Mazowiecka Fa-
bryka Drożdży „Józefów” sp. z o.o. (11%), Drożdżownia Lublin sp. z o.o. 
(10%), Wytwórnia Drożdży Piekarskich w Krakowie – Bieżanowie sp.                         
z o.o.(6%), Niechcice sp. z o.o. (4%), a import stanowi ok. 4 %. W Polsce pro-
dukuje się rocznie ok. 70 tys. ton drożdży, a ich cena jest dwa razy niższa, ani-
żeli w krajach Unii Europejskiej. Jest to działanie francuskiego koncernu, który 
podobnie jak w Hiszpanii dąży do zmonopolizowania polskiego rynku drożdży, 
czego efektem w późniejszym okresie może być dyktowanie ceny chleba.                   
W Polsce drożdże rozprowadzane są poprzez sieć hurtowników, którzy kupują 
je od producentów. Na zaopatrzenie piekarni przeznaczane jest 90% tego pro-
duktu, a tylko 10 % trafia do handlu detalicznego, gdzie klienci mogą go kupić 
w małych kostkach. Rywalizacja pomiędzy producentami drożdży jest bardzo 
ostra, chociaż trudno uczestniczyć w walce konkurencyjnej na rynku, gdy jeden 
z graczy wyrasta na mocnego monopolistę. Trudno tu mówić o groźbie pojawie-
nia się nowych producentów. Siła przetargowa dostawców, podobnie, jak                    
w przypadku całej branży spirytusowej jest od wielu lat ukształtowana na śred-
nim poziomie i zapewnia w sposób wystarczający dostawę wymaganego surow-
ca. Podobnie jest z siłą przetargową nabywców, którą są prawie wyłącznie pie-
karnie i w niewielkiej ilości indywidualni klienci. Piekarnie bazują na drożdżach 
przy produkcji chleba i wypieku ciast i są bezpośrednio zależne od ich produ-
centów. Właściwie można powiedzieć, że nie istnieje groźba pojawienia się sub-
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stytutów na rynku drożdży, gdyż produkt ten od wieków jest używany do pro-
dukcji pieczywa i nie znalazł jeszcze konkurencyjnego odpowiednika, chociaż-
by w podobnej formie. 
 9. Branża przetwórstwa rybnego – jest niezwykle ważna dla funkcjono-
wania polskiego rynku żywności. Branża obejmuje: przygotowanie i konserwo-
wanie ryb, skorupiaków i mięczaków: mrożenie, zamrażanie w niskich tempera-
turach, suszenie, wędzenie, solenie, przetrzymywanie w solance, puszkowanie 
itp.; produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: ryb gotowanych, file-
tów rybnych, ikry, kawioru, substytutów kawioru itp.; produkcję gotowych dań 
rybnych; działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania 
i konserwowania ryb; produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do karmienia 
zwierząt.  Jest to branża, której poziom produkcji i sprzedaży ustabilizował się 
w okresie przedakcesyjnym, a w momencie wstępowania do Wspólnoty nie wy-
stąpiły na nim znaczące wahania cen. W roku 2004, gdy żywność zdrożała o 
6,3%, wskaźnik wzrostu cen ryb wynosił zaledwie 0,5%, gdyż rynek ryb należy 
do bardzo stabilnych, a podstawowym czynnikiem zapewniającym mu równo-
wagę jest handel zagraniczny. Równocześnie wzrosło spożycie ryb przypadające 
na jednego mieszkańca, które wyniosło 11,48 kg wagi żywej i dotyczyło wy-
łącznie ryb morskich. Był to efekt poszerzenia oferty handlowej, jak również 
polityki w zakresie wzrostu zainteresowania konsumentów zdrową żywnością. 
W 2004 roku zwiększeniu uległo spożycie tańszych ryb morskich na rzecz 
zmniejszenia się konsumpcji ryb słodkowodnych. Powiększyły się obroty          
w handlu zagranicznym, gdzie eksport ryb i przetworów rybnych wyniósł ponad 
175 tys. ton, a jego wartość osiągnęła prawie 350 mln EURO. Wzrosły nadzieje, 
że polskie zakłady przetwórstwa rybnego sprostają konkurencji przedsiębiorstw 
unijnych. Wraz z akcesją do Wspólnoty przedsiębiorstwa nabyły pełne prawa 
importowe. Zgodnie z zasadą swobodnego przepływu towarów, przestały obo-
wiązywać cła na produkty unijne. Miało to bardzo istotne znaczenie dla branży 
rybnej, gdyż krajowe przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego pozyskują trzy-
krotnie więcej ryb z importu, aniżeli z łowisk krajowych. Przemysł rybny                  
w 2001 roku w Polsce to prawie 800 podmiotów gospodarczych, w tym 60 firm 
dużych i średnich i ok. 50 małych firm przemysłowych. Zatrudnienie wynosiło 
ponad 9 tys. pracowników, a wartość sprzedaży - 1,6 mld zł. Rentowność była 
zmienna między ujemną a dodatnią i wyniosła ok. 1 %. Poziom inwestycji się-
gnął 12 mln USD. Przemysł rybny cechuje wysoka konkurencyjność i średnie 
ryzyko inwestowania oraz duża zdolność do szybkiego osiągania standardów 
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UE202. Obecnie dobrze rozwija się przetwórstwo rybne, którego wartość wzrosła 
np. w 2004 roku o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Następują w nim 
znaczące zmiany asortymentowe i zwiększa się wolumen przerobu. Powiększa 
się produkcja ryb zarówno świeżych, mrożonych, jak i wędzonych, a także file-
tów. Polepsza się kondycja finansowa przetwórstwa ryb, rentowność branży, 
wskaźniki płynności finansowej i liczba firm rentownych. Z roku na rok zwięk-
szają się nakłady inwestycyjne, chociaż znaczna ich część wydatkowana jest na 
spełnienie wymogów weterynaryjnych. Wielkość produkcji wyrobów przemysłu 
rybnego przedstawia tabela 4.15. 

Tabela 4.15 

Produkcja wyrobów przemysłu rybnego w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  

 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 4.15 można stwierdzić, że pro-
dukcja wyrobów przemysłu rybnego w Polsce znajduje się w trendzie wzrosto-
wym, gdyż w latach 2000 – 2004 powiększyła się produkcja ryb wędzonych                
(o 43 %), konserw z ryb (o 7 %), niewielkiemu zmniejszeniu (o 1%) uległa pro-
dukcja ryb morskich mrożonych i prezerw z ryb (o 39%). Sytuacja ta wiąże się 
ze wzrostem zainteresowania zdrową żywnością oraz wzrostem możliwości 
eksportowych. Ponad to branża rybna jest w fazie przekształceń restrukturyza-
cyjnych i modernizacyjnych. Czynione są bardzo radykalne przekształcenia              
w budowie struktur rynkowych, które mają za zadanie dopasować krajowe 
przedsiębiorstwa do ogólnie obowiązujących norm unijnych. Według danych 
Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) osiem miesięcy po akcesji do struk-
tur unijnych, a więc na początku 2005 roku funkcjonowało 167 zakładów prze-
twórczych uprawnionych do handlu produktami rybnymi na obszarze Unii Eu-
ropejskiej. Równocześnie w okresie przejściowym trwającym do końca 2006 
roku znajdowało się 56 przetwórni rybnych, mających prawo sprzedaży na ry-
nek krajowy, zanim dostosują warunki swego funkcjonowania do norm unij-
nych. Niestety należy również zauważyć funkcjonowanie około 100 przetwórni 
lokalnych, które nie podjęły się zadania dostosowania i jeśli się na to nie zdecy-
dują, to wraz z końcem okresu dostosowawczego ulegną likwidacji. W branży 

                                                 
202 http://www.fbc.pl/_files_/195_przegladbranz.doc. 

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Ryby morskie mrożone....................................................................... t 66939 73947 54134 66157
Ryby wędzone.................................................................................... t 23415 17204 23576 33456
Konserwy z ryb................................................................................... t 47615 48936 47924 51061
Prezerwy z ryb.................................................................................... t 8619 7583 5601 6203
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rybnej specyficzne jest rozmieszczenie zakładów przetwórstwa rybnego za-
twierdzonych do handlu na rynku Unii Europejskiej. Większość zakładów 
(62%) zlokalizowanych było w regionie nadmorskim, w tym 58 w woj. pomor-
skim i 42 w zachodniopomorskim. Znaczące pod względem ilości funkcjonują-
cych zakładów to województwa warmińsko – mazurskim, gdzie funkcjonowało 
12 zakładów, wielkopolskie – 11 i kujawsko – pomorskie 9. W województwach 
nadmorskich funkcjonowała większość przetwórni rybnych korzystających                 
z okresu przejściowego. Było ich w województwie pomorskim 17, a zachodnio 
– pomorskim 12203. Jednocześnie branża rybna jest zobligowana do realizacji 
podstawowych zadań względem dopasowania do struktur unijnych. Wzmacnia-
na jest ochrona zasobów, racjonalna ich eksploatacja i dobre zaopatrzenie rynku. 
Szczególnie istotne jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw rybac-
kich. Uruchomiony został Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Prze-
twórstwo Ryb 2004-2006, którego celem było wycofanie 30-40% nie nadają-
cych się do użytku statków rybackich. Efektem tych działań miało być zwięk-
szenie rentowności pozostałej części floty, dzięki możliwości modernizacji po-
zostałych jednostek i dostępowi do większych kwot połowowych. Istotnym dla 
funkcjonowania branży rybnej w przyszłości jest przyspieszenie budowy struk-
tur rynkowych umożliwiających wykorzystanie potencjalnego wsparcia udziela-
nego rybactwu z funduszu FIFG (Financial Instrument for Fisheries Guidance). 
Powstały pierwsze grupy producenckie rybaków, funkcjonuje giełda rybna                 
w Ustce i trwa budowa kolejnych Lokalnych Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb 
(LCPSR)204. W okresie przedakcesyjnym wzrosła rywalizacja pomiędzy przed-
siębiorstwami, które jak najszybciej próbowały dostosować się do wymagań 
unijnych i przez to zapewnić sobie przetrwanie. Najsilniejsze nie miały więk-
szych kłopotów z unijnymi wymogami, ale duża grupa biedniejszych nie mogła 
im sprostać. Była to  naturalna selekcja, która wykrystalizowała najsilniejsze 
przedsiębiorstwa na rynku i w ten sposób jeszcze bardziej wzmocniła ich pozy-
cję. W branży rybnej trudno mówić o groźbie pojawienia się nowych producen-
tów, gdyż dotychczas funkcjonujące w niej przedsiębiorstwa i zakłady prze-
twórcze mają ustabilizowaną pozycję, a rentowność tej branży nie jest na tyle 
atrakcyjna, aby przyciągnąć nowych inwestorów z dużym kapitałem. Siła prze-
targowa dostawców branży rybnej jest wystarczająca i nie widać w niej symp-
tomów zagrożenia. W fazie pełnego członkostwa unijnego polskie przedsiębior-
stwa rybackie posiadają swobodny dostęp do łowisk unijnych na całym świecie 
w ramach przyznanych kwot połowowych. Brak wystarczającej ilości surowca 

                                                 
203 Rynek Ryb: stan i perspektywy. Analizy Rynkowe, IERiGŻ, PIB Warszawa 2004, nr 1, s.14. 
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uzupełniany jest importem, który stał się bardzo konkurencyjny w momencie 
zaprzestania pobierania cła i podatku VAT od importowanych towarów. Należy 
zauważyć, że siła przetargowa dostawców jest ograniczana przez politykę unijną 
w zakresie ograniczania zdolności połowowych floty rybackiej, polegającej na 
zmniejszaniu intensywności połowów, ustalaniu limitów ilościowych połowów, 
limitowaniu czasów pobytu na morzu z uwzględnieniem odległości od łowisk, 
ustalaniu liczby i typów statków rybackich mogących dokonywać połowu, two-
rzeniu bodźców o charakterze ekonomicznym służących promowaniu połowów 
bardziej selektywnych (tylko określonego gatunku)205. Siła przetargowa nabyw-
ców w branży rybnej jest zadawalająca i jest to branża konkurencyjna w stosun-
ku do branży mięsnej. W branży rybnej można powiedzieć o występowaniu 
przewag w cenach produktów i ich aspektach zdrowotnych. Pomimo to nie 
zwiększa się w ostatnich latach udział wydatków na ryby i przetwory rybne                
w wydatkach gospodarstw domowych. Największymi nabywcami w tej branży 
są duże hurtownie, sieci handlowe i detaliczne, które od kilku lat prowadzą wy-
specjalizowaną działalność. Ich liczba jest wystarczająca, aby zapewnić stałą 
dostawę produktów rybnych na rynek klienta. W branży rybnej trudno mówić o 
groźbie pojawienia się substytutów, gdyż jest to właściwie rynek wąskiej ilości 
dostarczanych produktów, które od lat zdobyły sobie nabywców, a bardzo trud-
nym zadaniem byłaby zmiana ich upodobań. 
 10. Branża zbożowo – młynarska – grupuje dwie grupy zakładów zajmu-
jące się wytwarzaniem produktów przemiału zbóż, skrobi i produktów skrobio-
wych. Branża obejmuje: przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty 
pszennej, przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych zbóż; przemiał ryżu: produk-
cję ryżu mielonego, polerowanego, lukrowanego, parowanego lub preparowane-
go; produkcję mąki ryżowej; przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki      
i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw oraz z orze-
chów jadalnych; wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej; wytwarzanie 
preparowanej mąki wieloskładnikowej do wypieku chleba, ciast, herbatników             
i naleśników; wytwarzanie skrobi z ryżu, ziemniaków, kukurydzy itp.; mielenie 
kukurydzy metodą mokrą; wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy, 
miodu sztucznego, karmelu itp.; wytwarzanie glutenu; wytwarzanie tapioki; wy-
twarzanie oleju kukurydzianego; wytwarzanie izoglukozy. Pierwsza grupa za-
kładów zbożowo – młynarskich to zakłady zbożowe, które jako jednostki obrotu 

                                                                                                                                                         
204 Rynek Ryb... s.1. 
205 M. Marciniak, Perspektywy polskiej gospodarki rybnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, [w:] red. S. Urban, Agro-
biznes 2004, Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu, t.2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 24-28. 
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towarowego zwane są spichrzami lub magazynami zbożowymi. Drugą grupę 
stanowią zakłady przetwórstwa zbożowego jako zakłady młynarskie i funkcjo-
nują jako produkcyjne jednostki przemysłowe. Główny cel i zadania zakładów 
przetwórstwa zbożowego to produkcja artykułów spożywczych. Do najważniej-
szych z nich należą: wszystkie gatunki mąk pszennych i żytnich: handlowych, 
piekarskich i makaronowych, wszystkie gatunki kaszy, w tym jęczmienna, gry-
czana i manna, przetwory zbożowe – makarony, paluszki i inne, otręby (spo-
żywcze i paszowe), śruty zbóż i mieszanki pasz przemysłowych206. Jedną z od-
mian w branży zbożowej jest przemysł piekarski, w którym w roku 2001 funk-
cjonowało 11,5 tys. podmiotów gospodarczych, w tym ok. 200 firm dużych                
i średnich zatrudniających ponad 20 tys. pracowników. W przemysłowej części 
całej branży zatrudnienie wynosiło ok. 50 tys. osób, a sprzedaż ponad 2 mld zł.  
Przemysł piekarski cechuje wysoka rentowność, zysk rzędu 4-5 % przychodów 
netto i bezpieczna płynność bieżąca na poziomie 1,4. Branża  plasuje się na 
pierwszym miejscu małego ryzyka inwestowania (inwestycje ok. 16 mln USD). 
Druga grupa to przemysł młynarski i makaronowy, który w 2001 roku grupował 
ponad 3 tys. podmiotów gospodarczych, w tym ok. 100 firm dużych i średnich,  
i ok. 50 małych firm przemysłowych. Zatrudnienie wynosiło ok. 11 tys. osób,              
a  wielkość sprzedaży: 3 mld zł. Przemysł cechuje wysoka rentowność powyżej 
4 %, przy współczynniku płynności bieżącej 1,06, niska konkurencyjność                     
i podwyższone ryzyko inwestowania (poziom inwestycji ok. 18 mln. USD). 
Przemysł młynarski i makaronowy ma silne powiązanie z sytuacją na rynku 
światowym i przed czterema laty miał ujemne saldo w handlu - ok. 300 mln 
USD207. Wielkość produkcji wyrobów przemysłu zbożowo – młynarskiego 
przedstawiona jest w tabeli 4.16. Można stwierdzić, że produkcja wyrobów 
przemysłu zbożowo – młynarskiego uległa znacznemu zwiększeniu, co przede 
wszystkim dotyczyło mąki pszennej (o 12%), mąki żytniej (o 4%), kaszy, grysi-
ków i granulek z pszenicy (o 19%), kasz i grysików gryczanych (o 104%), pie-
czywa żytniego (o 16%), pieczywa chrupkiego (o 44%) i makaronu (o 32%). 
Niewielkiemu zmniejszeniu uległa produkcja kasz i grysików jęczmiennych                  
(o 4%), skrobi ziemniaczanej (o 2,3 %) i pieczywa świeżego (o 5,6%). Tenden-
cje te wynikają ze wzrostu zainteresowania zdrową żywnością oraz pojawiają-
cymi się możliwościami eksportowymi na rynkach Unii Europejskiej. 
 
 

                                                 
206 F. Kapusta, Teoria agrobiznesu. Część 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
Wrocław 2001, s. 207. 
207 http://www.fbc.pl/_files_/195_przegladbranz.doc. 
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Tabela 4.16 
Produkcja wyrobów przemysłu zbożowo – młynarskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  

Przedsiębiorstwa przetwórstwa zbożowego zajmują się także skupem, susze-
niem, kondycjonowaniem, segregacją i przechowywaniem zboża pochodzenia 
krajowego i importowanego oraz dostarczaniem go do odbiorców. Przetwór-
stwem zboża na mąkę zajmują się zakłady młynarskie, które prowadzą sprzedaż 
zbóż, ich czyszczenie, przechowywanie oraz suszenie rzepaku. Przetwórstwem 
zbóż zajmują się kombinaty zbożowo – młynarskie, które łączą zakłady zbożo-
we z zakładami młynarskimi, co ułatwia logistyczne działania i wzajemną 
współpracę. Do najważniejszych zakładów zbożowych należy zaliczyć elewato-
ry skupowe, skupowo – obrotowe i obrotowe. Zakładami przetwórstwa zbożo-
wego, czyli zakładami młynarskimi są wszelkiego rodzaju młyny zajmujące się 
produkcją mąki i inne zakłady, takie jak kaszarnie, wytwórnie makaronu itp. 

Historia rozwoju przemysłu zbożowo – młynarskiego pokazuje, że znaczący 
w nim postęp nastąpił po zakończeniu wojny, gdyż wcześniej w okresie mię-
dzywojennym był bardzo rozdrobniony. Funkcjonowało wtedy prawie 6 tys. 
młynów o przeciętnym zatrudnieniu ok. 4 pracowników, a przemiał zbóż wyno-
sił wówczas zaledwie 4,1 mln t. Powstanie Polskich Zakładów Zbożowych za-
początkowało wprowadzenie monopolu państwowego, który w tej branży prze-
mysłu spożywczego przetrwał do połowy lat dziewięćdziesiątych, czyli do mo-
mentu ich prywatyzacji. W branży funkcjonowało wówczas około 140 przedsię-
biorstw przemysłowych, w tym połowa o zatrudnieniu wyższym niż 50 osób, 
ok. 2400 młynów gospodarczych i ok. 800 małych wytwórni makaronów208. Od 

                                                 
208 F. Kapusta F., Teoria agrobiznesu. Część 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
Wrocław 2001, s. 27. 
 

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Mąka pszenna..................................................................................... tys. t 2041,1 2253,8 2417,8 2285,2
Mąka żytnia......................................................................................... tys. t 244,1 261,5 260,8 254,5
Kasze, grysiki i granulki z pszenicy..................................................... t 23103 23901 26516 27438
Kasze i grysiki jęczmienne.................................................................. t 30726 26284 25895 29628
Kasze i grysiki gryczane...................................................................... t 2845 2763 3903 5790
Skrobia ziemniaczana......................................................................... t 144179 144360 150466 140881
Produkty stosowane w żywieniu zwierząt hodowlanych....................... tys. t 4452,8 4740,8 5596,3 5464,0
Karma dla zwierząt domowych............................................................ t 141041 161997 181167 208013
Pieczywo świeże................................................................................. tys. t 1619,8 1547,0 1556,4 1532,0
   w tym:

   pieczywo żytnie ............................................................................... tys. t 62,9 64,7 68,9 73,1
   pieczywo z mąki mieszanej pszennej i żytniej.................................. tys. t 1120,7 1074,3 1075,7 1047,7
   pieczywo pszenne............................................................................ tys. t 396,3 380,7 394,1 382,3
Pieczywo chrupkie.............................................................................. t 9329 11711 12244 13394
Makaron.............................................................................................. t 102341 124066 123185 134858
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1995 roku następowała stała modernizacja parku maszynowego funkcjonują-
cych podmiotów, rozbudowa powierzchni magazynowych i wdrażanie najnowo-
cześniejszych technik w zakresie przetwórstwa zbożowego. Rodziło to pozy-
tywne symptomy konkurencyjne zmuszające do intensywnych działań rozwo-
jowych i dążenia do osiągania standardów unijnych. Obecnie sytuację ekono-
miczną przedsiębiorstw należących do wszystkich działów pierwotnego i wtór-
nego przetwórstwa zbóż należy uważać za dobrą, a jest ona wynikiem umacnia-
nia się pozycji rynkowej najbardziej rentownych podmiotów. Występuje konso-
lidacja najsilniejszych ekonomicznie podmiotów przetwórstwa zbożowego, któ-
re na wysoką pozycję rynkową zapracowały już od kilku lat. Właściwie nie 
można mówić w tej branży o wyraźnej rywalizacji pomiędzy przedsiębiorstwa-
mi, chociaż zdarzają się wyjątki, szczególnie w okresie akcji żniwnych, gdy wy-
stępuje walka cenowa o klienta. Znaczenie handlu zagranicznego zbożami nale-
ży uznać za marginalne. Największe ilości ziarna importujemy od naszych połu-
dniowych sąsiadów (Czechy, Słowacja. Węgry). Eksport nie liczy się ze wzglę-
du na dużą odległość unijnych rynków zbytu, co wpływa na wysokie koszty 
transportu. Groźba pojawienia się nowych producentów w zasadzie nie występu-
je, ponieważ na rynku funkcjonują przedsiębiorstwa o długich tradycjach i usta-
bilizowanej pozycji rynkowej. Wpływa na to sytuacja finansowa panująca                 
w branży, która może zniechęcić potencjalnych inwestorów chcących w niej 
ulokować swój kapitał inwestycyjny. Siła przetargowa dostawców nie ma więk-
szego znaczenia, gdyż wyprodukowana ilość krajowego zboża w pełni wystar-
cza na pokrycie potrzeb, a reszta przeznaczana jest na spasanie. Siła przetargowa 
nabywców jest także znana, gdyż jest wyznaczana na podstawie corocznego 
spożycia produktów przetwórstwa zbożowego. Niemniej jednak to ona corocz-
nie określa wielkość produkcji i zapotrzebowanie na produkty pochodzenia zbo-
żowego. Właściwie nie ma żadnego znaczenia w naszym kraju o ugruntowanych 
tradycjach żywieniowych groźba pojawienia się substytutów konkurujących               
z produktami zbożowymi, które mogłyby zastąpić dotychczasowe produkty. 
11. Branża przetwórstwa kawy i herbaty – jest bardzo ważna w naszym kraju, 
gdyż zarówno kawa, jak i herbata należą do najbardziej popularnych napojów. 
Branża obejmuje: dekofeinizację i prażenie kawy; produkcję wyrobów kawo-
wych: kawy mielonej, kawy rozpuszczalnej, ekstraktów i koncentratów kawy, 
produkcję substytutów kawy, produkcję mieszanek różnych gatunków herbaty, 
mate (herbaty paragwajskiej), paczkowanie herbaty włączając paczkowanie             
w jednorazowe torebki,  produkcję herbat ziołowych (mięty, werbeny pospolitej, 
rumianku itp.). Polski rynek herbaciany wraz z rynkiem Wielkiej Brytanii i Ro-



145 
 

sji należy do największych w Europie. W Polsce 1 osoba zużywa średnio 70 
gram herbaty na miesiąc do przyrządzenia napojów, co daje ok. 800 gram                
w skali roku. Według danych GUS przeciętne miesięczne zużycie herbaty od 
roku 1999 do 2003 kształtowało się na tym samym poziomie. Świadczy to o 
pełnej stabilizacji rynku i wielkości popytu. W skali roku w Polsce zużywa się 
35 tys. ton suszu herbacianego, z czego 5 tys. ton przypada na herbaty ziołowe              
i owocowe. Herbaty są importowane z krajów Azji Południowo – Wschodniej,       
a najczęściej spotykamy się z herbatami chińskimi, indyjskimi i cejlońskimi. 
Podobnie wygląda sytuacja względem kwoty miesięcznych wydatków na herba-
tę, w przeliczeniu na osobę, gdyż wielkości te w latach 1999 – 2003 kształtowa-
ły się w przedziale 1,59 – 1,67 zł / osobę. W przetwórstwie kawy i herbaty                       
w roku 2001 wśród 38 podmiotów gospodarczych funkcjonowały 23 duże                     
i średnie firmy, zatrudniające 3200 osób (prawie 4 tys. w całej branży). Wartość 
sprzedaży w przetwórstwie to 2 mld zł, w branży notuje się bardzo wysoką ren-
towność powyżej 9 %, współczynnik bieżącej płynności finansowej sięga warto-
ści 1,5, a inwestycje wynoszą ok. 8 mln. USD. Za najbardziej znane herbaty pol-
skiego rynku można uznać Posti, Lipton i Consumer Sagę i mniej popularne Vi-
tax, Tetley, Dilmah, Brooke Bond, Teekanne. Największy ilościowy udział                
w rynku zajmują takie przedsiębiorstwa jak:  Posti w Warszawie (19%), Lipton 
w Warszawie (należąca do Unilever Polska S.A.) - (11%), Herbapol Lublin S.A.  
i Saga (należąca do Unilever Polska S.A.) - (po 7%) oraz Tetley Polska w War-
szawie (4%). Wielkość produkcji kawy i herbaty w Polsce przedstawia tabela 
4.17. Z przedstawionych danych wynika, że w latach 2000 –2004 produkcja ka-
wy ustabilizowała się w przedziale 85 – 95 ton z tendencją malejącą, natomiast 
wyraźnie rośnie produkcja herbaty (o 43%). Przyczyniają się również do tego 
szerokie możliwości eksportowe tego napoju na rynki Unii Europejskiej. 

Tabela 4.17 
Produkcja kawy i herbaty w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005. 

 Polski rynek herbaty można uznać za rozdrobniony, ponieważ działa na 
nim kilkunastu producentów. Właściwie pomiędzy nimi rozgrywa się prawdzi-
wa konkurencja i dążenie do zajęcia pozycji lidera. Wynika to z tego, że pro-
dukcja herbaty jest prostym procesem technologicznym i nie wymagającym du-
żych nakładów finansowych. Najdłużej na rynku herbat działa krajowe Przed-
siębiorstwo Handlowo - Wytwórcze POSTI S.A. w Warszawie. Jest to firma, 
która została założona w 1953 roku, której udział w rynku herbaty pod wzglę-

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Kawa palona nie pozbawiona kofeiny.................................................. t 94726 87267 85621 85881
Herbata w opakowaniach o masie nie przekraczającej 3 kg................ t 18344 28500 23967 26194
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dem wartościowym wynosi 12%. Firma Posti zajmuje bardzo znaczące udziały 
w poszczególnych segmentach rynku. Pozostałe marki liczące się na naszym 
rynku to: Lipton (21%) przewyższający dwukrotnie udział firmy Posti w rynku, 
Herbapol (11%), Tetley (7%), Saga (6%). Najwięksi importerzy i dystrybutorzy 
herbaty w Polsce to MK Caffe & Tee z Sianowa, Przedsiębiorstwo Handlowo - 
Wytwórcze POSTI S.A. w Warszawie, Tetley Polska sp. z o.o. w Warszawie, 
TEEKANE POLSKA sp. z o.o. w Krakowie. Wymienione przedsiębiorstwa po-
siadają stabilną sytuację rynkową i nic nie wskazuje na zmianę względem zaj-
mowanej przez nich części rynku. Na rynku herbaty nie występuje groźba poja-
wienia się nowych producentów i substytutów. Najwięksi producenci herbaty na 
świecie są znani od lat i trudno byłoby znaleźć napój dla konsumentów o po-
dobnych właściwościach. Jednak w naszym kraju istnieje groźba pojawienia się 
nowych substytutów, ponieważ coraz popularniejsze są herbaty ziołowe. Stano-
wią one ważny i rozwojowy substytut herbaty naturalnej. Polscy importerzy                
i dystrybutorzy są na rynku herbaty traktowani jako handlowcy. Siła przetargo-
wa dostawców i nabywców ustabilizowały się od kilkunastu lat i praktycznie nic 
się na tym polu nie zmienia. Nabywcy to duże hurtownie i sieci handlu detalicz-
nego, które rozprowadzają różne gatunki herbat w całej Polsce. Podobnie w na-
szym kraju przedstawia się funkcjonowanie rynku kawy, gdyż bazuje on na im-
porcie podstawowego surowca, którym jest ziarno kawowe. We wczesnych la-
tach powojennych importem i paleniem ziarna kawowego zajmowały się drobne 
lokalne palarnie,  importujące ziarna niskiej jakości. We wczesnych latach 
dziewięćdziesiątych rozpoczęły swą działalność na rynku nowoczesne firmy              
z udziałem kapitału zagranicznego, takie jak: Tchibo Warszawa Sp. z o. o., Ne-
stle Polska Sp. z o. o. w Warszawie, Prima S. A. w Poznaniu, Elite Polska Sp.              
z o.o. w Poznaniu, Kraft Foods Sp. z o.o. w Warszawie oraz MK Cafe and Tea 
w Koszalinie. Firmy te kontrolują łącznie powyżej 70% rynku kawy w Polsce209. 
Wymienione firmy posiadają własne palarnie, w których odbywają wszystkie 
etapy produkcji, dystrybuują produkty na teren całego kraju, jak również zajmu-
ją się eksportem. Godnym zauważenia jest funkcjonowanie krajowej firmy - Po-
znańskiej Palarni Kawy Astra, która bazuje na polskim kapitale i z doskonałym 
jakościowo produktem zdobywa rynek. Rozpatrując kwestię występowania kon-
kurencji pomiędzy funkcjonującymi przedsiębiorstwami na rynku kawy należy 
podkreślić, że wygrywają na nim podmioty o wieloletniej i ustabilizowanej po-
zycji rynkowej, posiadające znaną markę i prowadzące rozsądną politykę ceno-
wą. Największymi atutami wiodących producentów jest smak produktu i jego 

                                                 
209 http://www.poradnikhandlowca.com.pl/online02/09/raport1.html 
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jakość. Trudno tu mówić o możliwościach pojawienia się substytutów, gdyż jest 
to rynek ustabilizowany, a klienci przywiązani są do swoich marek i właściwo-
ści smakowych, które trudno czymś nowym zastąpić. Siła przetargowa dostaw-
ców ustabilizowała się we wczesnych latach dziewięćdziesiątych i występują na 
niej tylko niewielkie przesunięcia. Siła przetargowa nabywców wzrasta, jednak 
nie można mówić o znaczących wahaniach. W okresie lat 1996 – 2003 przecięt-
ne spożycie kawy na jedną osobę wzrosło prawie o 50%.  Nabywcami w tej 
branży są  duże hurtownie i sieci handlu detalicznego dostarczające produkt na 
teren całego kraju. 
12.Branża winiarska -  jej rynek jest bardzo rozdrobniony, ponieważ nie ma 
grupy, która chciałaby stworzyć branżowe lobby i pragnęła jej zjednoczenia. 
Branża obejmuje: produkcję win gronowych, stołowych, markowych produko-
wanych w określonych regionach; produkcję gronowych win musujących, pro-
dukcję gronowych win ze skondensowanego moszczu winogronowego; produk-
cję jabłecznika, wina gruszkowego, miodu pitnego i innych win owocowych 
oraz napojów mieszanych zawierających alkohol; produkcję wermutów i pozo-
stałych win aromatyzowanych ze świeżych winogron. Branża jest konkurencyj-
ną dla alkoholowej, jednak nie posiada dobrej pozycji rynkowej dla swoich 
przedsiębiorstw, tak jak branża spirytusowa, czy piwowarska. Na rynku krajo-
wym funkcjonuje Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa, lecz nie posiada 
statusu prawnego, swojego kapitału i udziałów w rynku. W wewnętrznej struk-
turze branży w okresie ostatnich 20 lat dokonano szeregu przekształceń o cha-
rakterze modernizacyjno – restrukturyzacyjnym. Wdrożono bardzo nowoczesne 
technologie i metody produkcji, które umożliwiają polskim firmom konkurowa-
nie z zachodnioeuropejskimi, ale jak dotychczas wyłącznie na rynku krajowym. 
W Polsce w 2001 roku w przemyśle winiarskim funkcjonowało 28 firm dużych             
i średnich pośród 200 zakładów zatrudniających ok. 4 tys. osób. Duże firmy za-
trudniały 80 % pracowników. Wartość sprzedaży w przemyśle winiarskim 
kształtowała się na poziomie 700 mln zł, jego rentowność była bliska 0, a po-
ziom inwestycji to ok. 11 mln USD. Wartość importu win gronowych sięgnęła 
60 mln USD, natomiast dominująca w Polsce produkcja win owocowych i mio-
dów pitnych nie wchodzi w zakres wspólnego rynku win w myśl przepisów UE. 
Ryzyko inwestowania w branży jest podwyższone. W 2003 roku na świecie wy-
produkowano ponad 27,1 mld l win, a w Polsce tylko 24,8 mln l. Pomimo tego, 
że w kraju sprzedawane są najczęściej najtańsze produkty winiarskie, to ich ja-
kość jest gwarantowana i niejednokrotnie przewyższa importowane produkty. 
Spożycie win w Polsce kształtuje się na niewysokim poziomie i oscyluje wokół 
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10,6 litrów na 1 mieszkańca, co nie stanowi dużego zapotrzebowania na ich 
produkcję. Największe krajowe przedsiębiorstwa zajmują się produkcją win, jak 
również ich importem i rozlewaniem wina zagranicznego. Ich działalność jest 
uwarunkowana kosztami związanymi ze zmianami poziomu opłaty koncesyjnej. 
Firmy starają się umieścić te koszty w cenie lub poprawiać organizację i zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem. Wielkość produkcji wina, miodu i napojów fermen-
towanych w Polsce przedstawia tabela 4.18. Na podstawie danych ujętych              
w tabeli można stwierdzić, że produkcja wina, miodu i napojów fermentowa-
nych w Polsce w latach 2000 – 2004 systematycznie spada, co jest konsekwen-
cją wysokiej konkurencji produktów pochodzenia zagranicznego w tej branży. 

Tabela 4.18 
Produkcja wina, miodu i napojów fermentowanych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  

 Największymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży winiarskiej                  
w Polsce są: 
Ambra S.A. w Warszawie, ZPOW Dwikozy S.A. w Dwikozach, Warwin S.A. w War-
ce, Vin-Kon S.A. ZPChr w Koninie, Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego 
AGROPOL w Górze Kalwarii i Potyczu oraz  Mix S.A. w Gdańsku. Oprócz wymie-
nionych funkcjonuje wiele firm o bardzo małym udziale w rynku, a konkurencja po-
między nimi jest niewielka. Z reguły objawia się ona walką cenową i chęcią wyprodu-
kowania jak najtańszego produktu znajdującego zbyt na rynku. W branży istnieje moż-
liwość pojawienia się nowych producentów, lecz droga ich do zajęcia znaczącej pozy-
cji na rynku jest długa. Dotyczy to również pojawienia się substytutów w branży wi-
niarskiej, gdzie na rynku sprzedawane są ogólnie znane marki win gronowych. Naj-
częściej nowe wyroby pojawiają się na rynku najtańszych win owocowych, gdzie cena 
zachęca do zakupu produktu nawet niższej jakości. Siła przetargowa dostawców usta-
bilizowała się od wielu lat na stałym poziomie. Surowce do produkcji win są produ-
kowane w kraju i w części importowane, co zapewnia zapotrzebowanie przedsię-
biorstw produkcyjnych. Siła przetargowa nabywców utrzymuje się na stałym poziomie 
i w najbliższej przyszłości powinna się tak kształtować. Nabywcami produktów bran-
ży winiarskiej są duże hurtownie alkoholowe, sieci hurtowe i detaliczne. 
13. Branża koncentratów spożywczych – jest jedną z najbardziej atrakcyjnych branż 
polskiego przemysłu spożywczego. Branża obejmuje produkcję: odżywek dla nowo-
rodków, odżywek mlecznych i pozostałych, dla niemowląt, żywności dla dzieci, żyw-
ności niskokalorycznej i o zmniejszonej kaloryczności dla utrzymania właściwego cię-
żaru ciała, żywności dietetycznej, żywności o niskiej zawartości sodu (lub bez sodu), 

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Wina gronowe..................................................................................... hl 396336 267561 247839 199637
Miody pitne......................................................................................... hl 5769 6126 6182 6782
Napoje fermentowane z wyjątkiem moszczy i miodów ....................... hl 3453481 3275335 3304218 3029993
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zawierającej sole mineralne, żywności bezglutenowej, żywności dla diabetyków, od-
żywczych artykułów spożywczych zalecanych przy nadmiernym wysiłku fizycznym, 
w szczególności dla sportowców, zup i bulionów (rosołów), drożdży, jaj w proszku, 
żółtek świeżych lub zakonserwowanych, białek jaj, ekstraktów roślinnych, substancji 
pektynowych, środków zagęszczających i żelujących, artykułów spożywczych wzbo-
gacanych witaminami, proteinami itp. Większość największych przedsiębiorstw tej 
branży jest aktualnie przejęta przez koncerny zagraniczne, ponieważ występuje duża 
jej rentowność i wymagany jest niewielki kapitał dla zajęcia znaczącej pozycji na ryn-
ku. Koncentraty spożywcze służą jako dodatki do przygotowywanych posiłków               
i deserów lub same stanowią dania do przygotowania. Proces produkcji koncentratów 
spożywczych jest bardzo zaawansowany technologicznie, wymaga utrzymania wyso-
kiej jakości produkcji, higieny i infrastruktury. Jest możliwy do prowadzenia przez 
okres całego roku, nie jest uzależniony od wielkości zbiorów i nie ma charakteru sezo-
nowego. Produkcja wytwarzana przez krajowych producentów jest wystarczająca dla 
zaspokojenia potrzeb rynku, a jej niewielkim kilkuprocentowym uzupełnieniem jest 
import, który szczególne znaczenie ma w produkcji koncentratów - przypraw. Zdecy-
dowana większość surowców jest kupowana w kraju. Wielkość produkcji koncentra-
tów spożywczych w Polsce przedstawia tabela 4.19. Na podstawie danych zawartych 
w tabeli można ocenić, że produkcja koncentratów spożywczych w latach 2000 – 2004 
rośnie, szczególnie takich wyrobach jak ocet (o 25%), ketchup pomidorowy (o 4%) 
oraz zupy i buliony oraz przyprawy (o 19%). Zmniejszeniu uległa produkcja musztar-
dy gotowej (o 29%) oraz majonezu (o 30%). 

Tabela 4.19 
Produkcja koncentratów spożywczych w Polsce  

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  

  W branży koncentratów spożywczych występuje stały wzrost produkcji 
sprzedanej, która od 1991 roku zwiększyła się prawie 3-krotnie. W momencie 
przystąpienia do Unii Europejskiej otwarta została szansa eksportu dla polskich 
koncentratów spożywczych na rynki unijne. Są one bardzo konkurencyjnymi 
produktami i poszukiwanymi w Unii Europejskiej. W branży koncentratów spo-
żywczych funkcjonuje ok. 60 dużych i średnich firm oraz 50 małych, zatrudnia-
jących łącznie ok. 15 tys. osób. Sprzedaż w 2001 r. wynosiła ok. 3 mld zł. Wy-
stępuje w nim wysoka rentowność: 5-6%, płynność bieżąca na poziomie 1,7             
a wielkość rocznych inwestycji wynosi 15 mln USD. Branża jest bardzo konku-

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Ocet.................................................................................................... hl  10% 330266 420778 445015 413552
Ketchup pomidorowy........................................................................... t 56916 52221 55496 59363
Musztarda gotowa............................................................................... t 27013 28670 29996 21020
Majonez.............................................................................................. t 63759 55686 56053 48983
Zupy i buliony oraz przetwory z nich.................................................... tys. t 36,5 42,6 41,7 43,4
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rencyjny w skali międzynarodowej i mało ryzykowny dla inwestorów. Zrówno-
ważony import i eksport koncentratów spożywczych wskazuje, że o dynamice 
branży decyduje rozwój rynku krajowego210. Do największych przedsiębiorstw 
funkcjonujących w branży należy zaliczyć: Winiary S.A. w Kaliszu, Gellwe sp. 
z o.o. w Zabierzowie, Dr Oetker – Środki Odżywcze sp. z o.o. w Gdańsku, Ne-
stle Polska sp. z o.o. w Warszawie. W branży występuje bardzo silna konkuren-
cja pomiędzy producentami, którzy wciąż próbują wprowadzać produkty o cha-
rakterze nowości lub substytucyjne na rynek spożywczy. Jest to branża rentow-
na, więc wciąż występuje duża możliwość pojawienia się nowych producentów. 
Siły przetargowe dostawców i nabywców są na stałym poziomie. Dostawcy do-
starczają potrzebne surowce i gwarantują ciągłość produkcji. Nabywcy gwaran-
tują zbyt wytworzonej produkcji i na tym polu od kilku lat nie następują znaczą-
ce zmiany. 
14. Branża olejarska zajmuje się w naszym kraju przerobem nasion oleistych              
i wytwarzaniem produktów pochodnych. Branża obejmuje: produkcję nieo-
czyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju palmo-
wego, oleju słonecznikowego, oleju rzepakowego, oleju rzepikowego itp.; pro-
dukcję nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin oleju bawełnianego, rze-
pakowego, oleju musztardowego, oleju z siemienia lnianego itp., oleistych, 
orzechów lub ziarna oleistego; produkcję niejadalnych nieczyszczonych olejów    
i tłuszczów  zwierzęcych; produkcję olejów z ryb i ssaków morskich; produkcję 
uboczną: puchu bawełnianego (lintersu), śruty i makuchów nasion oleistych oraz 
innych substancji resztkowych powstających w niewielkich ilościach przy pro-
dukcji oleju; produkcję rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju 
sojowego itp.; przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie, utlenia-
nie, polimeryzację; produkcję margaryny; produkcję past do smarowania będą-
cych mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych; produkcję mieszanek tłuszczo-
wych dla celów spożywczych. Podstawowym przedmiotem działalności jedno-
stek funkcjonujących w branży olejarskiej jest skup i przerób nasion oleistych 
na oleje, rafinacja olejów surowych oraz produkcja margaryn i innych tłuszczów 
utwardzonych. Najważniejsze produkty branży olejarskiej to oleje jadalne, mar-
garyny, tłuszcze utwardzone. Przeważnie przedsiębiorstwa funkcjonujące                      
w branży grupują olejarnie, margarynownie i utwardzalnie tworząc w ten sposób 
kombinaty przemysłu olejarskiego. Wyposażone są one zwykle w duże magazy-
ny w formie silosów, zapewniające przechowywanie podstawowego surowca do 
produkcji, czyli rzepaku. Branża charakteryzuje się najwyższym stopniem kon-

                                                 
210 www.fbc.pl/_files_/195_przegladbranz.doc 
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centracji, a funkcjonuje w niej ok. 30 liczących się podmiotów gospodarczych,   
z tego 9 firm zaliczanych do dużych i średnich. Zatrudnienie w branży wynosi 
ok. 4 tys. osób, sprzedaż oscyluje w granicach 2,1 mld zł, a inwestycje sięgają 
4,5 mln USD211. Wielkość produkcji przemysłu olejarskiego w Polsce przedsta-
wia tabela 4.20, na podstawie której można odczytać, że produkcja wszystkich 
wyrobów przemysłu olejarskiego w latach 2000 – 2004 uległa zmniejszeniu. 
Zmniejszenie produkcji przyjęło szczególnie dużą wartość procentową w przy-
padku oleju sojowego (o 64%), a mniejszą względem oleju rzepakowego                   
(o 15%), oleju słonecznikowego (o 10%) i margaryny wraz z mieszankami do 
smarowania pieczywa o obniżonej zawartości tłuszczu (o 8%). 

Tabela 4.20 

Produkcja przemysłu olejarskiego w Polsce  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  

 Przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży olejarskiej legitymują się bar-
dzo wysokim zaawansowaniem technologicznym swojego wyposażenia, przez 
co standard produkcji nie ustępuje normom światowym. Najważniejsi producen-
ci tej branży to: Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Wielkopolskie Zakłady 
Tłuszczowe ADM Szamotuły sp z o.o., Zakłady Tłuszczowe BIELMAR sp.                 
z o.o. w Bielsku Białej, Zakłady Przemysłu Tłuszczowego S.A. w Warszawie, 
Raisio Polska Foods sp. z o.o. w Karczewie, Bolmar Tłuszcze Roślinne S.A.             
w Bodaczewie i Zakłady Przemysłu Tłuszczowego OLVIT sp. z o.o. w Gdań-
sku. Są to bardzo nowoczesne zakłady, zatrudniające powyżej 50 osób, stale 
modernizowane i rozbudowywane. Pozostałe zakłady można uznać za małe fir-
my, które najczęściej dokonują odzysku z nasion i sprzedają go do spożycia              
i dalszego przerobu. W branży zaangażowany jest mocno kapitał zagraniczny, 
który w okresie transformacji wykupił duże udziały w największych firmach. 
Pomiędzy przedsiębiorstwami występuje mocna rywalizacja, ze względu na 
możliwość zwiększenia nasycenia rynku i zmianę charakteru produktu. Pojawia-
ją się tendencje co do zmiany wielkości firm i zasięgu ich działania. Na rynku 
występuje groźba pojawienia się nowych producentów, którzy mogą potencjal-
nie zdobyć znaczące udziały w rynku. Branżę olejarską można uznać za bardzo 

                                                 
211 www.fbc.pl/_files_/195_przegladbranz.doc 

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Olej sojowy wraz z frakcjami rafinowany, jadalny................................ tys. t 44,0 61,2 54,9 26,9
Olej słonecznikowy wraz z frakcjami rafinowany, jadalny.................... tys. t 42,6 19,2 23,1 38,8
Olej rzepakowy wraz z frakcjami rafinowany, jadalny.......................... tys. t 378,2 352,1 318,1 329,6
Margaryna oraz mieszanki do smarowania pieczywa o obniżonej 

     zawartości tłuszczu, z wyjątkiem płynnej margaryny...................... tys. t 383,7 370,8 351,3 354,7
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rozdrobnioną pod względem asortymentowym, dlatego istnieje w niej duża 
groźba pojawienia się nowych produktów o podobnym charakterze i substytu-
tów spełniających oczekiwania klientów. Siła przetargowa dostawców ustabili-
zowała się na stałym poziomie i jej pozycja wydaje się niezagrożona. Podobnie 
jest z siłą przetargową nabywców, która zapewnia odbiór i dystrybucję wytwo-
rzonej masy towarowej. 
15. Branża przemysłu ziołowego i przypraw – jest branżą z długimi tradycjami, 
gdyż jej początki sięgają drugiej połowy dziewiętnastego stulecia. Branża obej-
muje produkcję: przypraw korzennych, sosów i podobnych dodatków do po-
traw: majonezu, mąki i mączki musztardowej, gotowej musztardy, octu. Na te-
renie naszego kraju uprawia się obecnie 60 gatunków roślin leczniczych i przy-

prawowych. Szacuje się, że uprawa zajmuje obszar 300 km2. Przyprawy są 
głównie sprowadzane i konfekcjonowane w kraju. Polska jest jednym z najważ-
niejszych producentów światowej produkcji zielarskiej, gdyż z produkcją 25-26 
tys. ton zajmujemy 20 % rynku. W Europie Polska i Niemcy zajmują najważ-
niejsze miejsca w branży dzięki najlepiej rozwiniętemu przemysłowi zielar-
skiemu, jak i areałowi uprawy. Najważniejsze rejony uprawy to Wielkopolska           
i Podlasie, gdzie występuje najwięcej gospodarstw rolnych z plantacjami zielar-
skimi. W Polsce  zioła uprawiane są w ok. 20 tys. gospodarstw rolnych na nie-
wielkich plantacjach w granicach 0,5-2,5 ha, z czego 70% jest przetwarzane 
przez przemysł zielarski, a dalsze 30 % eksportowane głównie do krajów euro-
pejskich i na Litwę212. Niestety pomimo tego, że nasz kraj zajmuje znaczącą po-
zycję wśród producentów ziół, statystyczny Polak przeznacza równowartość 
tylko 5 USD rocznie na ich zakup, co w porównaniu z obywatelem Unii Euro-
pejskiej (20 USD) znaczy bardzo niewiele. W Polsce funkcjonuje kilka przed-
siębiorstw zajmujących się przetwarzaniem suszu zielarskiego, produkcją ziół             
i przypraw. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: PH-P ZIOŁOPEX Sp. z 
o.o. w Stawiszynie, KAMIS – PRZYPRAWY w Stefanowie, PP-H PRYMAT 
Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdrój, PODRAVKA International Export – Import Sp.              
z o.o. w Warszawie, KOTANYI POLONIA Sp. z o.o. w Warszawie, 
PODRAVKA POLSKA Sp. z o.o. w Kostrzyniu nad Odrą. Pod względem war-
tości sprzedaży od lipca 2005 do czerwca 2006 czołowe miejsca zajmują takie 
firmy jak: KAMIS (31%), Prymat (14,6%), Podravka (10,3%), Unilever (9,2%), 
Ziołopex (6,7%). Wielkość rynku jest oceniana na 22,9 mln kg, a jego wartość 
na 668,8 mln zł213. W branży występuje duża konkurencja pomiędzy przedsię-

                                                 
212 T. Kordana, Problemy zielarstwa w aspekcie negocjacji przedakcesyjnych z Unią Europejską, „Wiadomości Zielarskie” 
2002, nr 5, s. 19-20. 
213 B. Drewnowska, Ostra walka na pieprz i paprykę, Rzeczpospolita 2006, nr 219, s. B5. 
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biorstwami, które próbują zdobyć jak największą ilość klientów przy pomocy 
szerokiej gamy asortymentowej produkowanych towarów. Nie występuje tutaj 
groźba pojawienia się nowych producentów, natomiast istnieje możliwość po-
jawienia się wielu substytutów, które mogą zająć na rynku miejsce produktów 
dotychczasowych. Siły przetargowe dostawców i nabywców ukształtowały się 
od wielu lat na stałym poziomie i to one kształtują wielkość popytu branży zio-
łowej i przypraw w kraju. 
16.17.18. Branże tytoniowa, paszowa, przetworów ziemniaczanych. 
 

Omawiając przemysł spożywczy trudno byłoby pominąć, może mniej 
znaczące, ale zaliczane do niego branże:  tytoniową, paszową i ziemniaczaną. 
Wymienione branże wytwarzają produkty przeznaczone bardzo ważne dla cało-
kształtu funkcjonowania przemysłu spożywczego. Branża tytoniowa obejmuje: 
wstępne przetwarzanie surowca tytoniowego, tzn. przygotowanie do dalszego 
przerobu przez producentów, polegające w szczególności na odżyłowaniu, cię-
ciu, nasączaniu lub dosuszaniu blaszki liściowej; produkcję wyrobów tytonio-
wych: papierosów, cygar, tytoniu fajkowego, tytoniu do żucia, tabaki; produkcję 
tytoniu homogenizowanego i „odtworzonego”. W przemyśle tytoniowym w ro-
ku 2001 produkcję wyrobów tytoniowych prowadziło 14 firm przemysłowych 
zatrudniających blisko 10 tys. pracowników, w tym 10 firm dużych i średnich. 
Wartość sprzedaży netto sięgała prawie 5 mld zł, a łącznie z akcyzą ponad 10 
mld zł. Rentowność wynosi powyżej 2 %, branża posiada wysoki i bezpieczny 
wskaźnik płynności bieżącej 2,01, a inwestycje sięgają 25 mln USD. Jest to 
branża o neutralnej konkurencyjności i podwyższonym ryzyku inwestowania.  

Tabela 4.21 
Produkcja wyrobów tytoniowych w Polsce 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  
 

Wielkość produkcji wyrobów tytoniowych w Polsce przedstawia tabela 
4.21. Na podstawie danych w tabeli można stwierdzić, że produkcja wyrobów 
tytoniowych w Polsce w latach 2000 – 2004 wzrosła o 2,8%, z czego można 
wysnuć wniosek, że wielkość produkcji nie ulega większym wahaniom, chociaż 
wyjątkiem był rok 2003, gdy wyprodukowano ponad 90 mln ton wyrobów tyto-
niowych.  

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Wyroby tytoniowe............................................................................................tys. t 77,9 73,1 90,5 80,1
     w tym papierosy z tytoniu...........................................................................mln szt 83824 80865 82253 86597
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Rywalizacja między przedsiębiorstwami w branży tytoniowej jest wyso-
ka, a siły przetargowe dostawców i nabywców ustabilizowały się od wielu lat na 
stałym poziomie. Za znaczącą można uznać  groźbę pojawienia się substytutów, 
lub też działania prozdrowotne i uświadamiające zło kryjące się w paleniu tyto-
niu.  

Druga z wymienionych tu branż – paszowa obejmuje: produkcję gotowych 
pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb; produkcję dodatków paszowych, włącza-
jąc produkcję przedmieszków; produkcję karmy i pozostałego pożywienia dla 
zwierząt domowych (psów, kotów, rybek i podobnych zwierząt domowych).             
W branży paszowej funkcjonowało w 2001 roku 50 dużych i średnich firm za-
trudniających 7,5 tys. osób, przy łącznym zatrudnieniu sięgającym 10 tys. pra-
cowników. Sprzedaż, łącznie z nowym segmentem pasz dla zwierząt domo-
wych, wynosiła ok. 6 mld zł. Rentowność kształtowała się na poziomie wyż-
szym jak 3 %, poziom płynności finansowej wynosił 1,27, a poziom inwestycji 
sięgnął 25 mln USD.  Należy zauważyć, że Polska jest importerem netto surow-
ców do produkcji pasz i karmy dla zwierząt domowych. Branża jest nisko kon-
kurencyjna, o średnim ryzyku inwestycyjnym. Wielkość produkcji przemysłu 
paszowego w Polsce przedstawia tabela 4.22, gdzie można odczytać coraz więk-
szą ilość produkcji przemysłu paszowego w latach 2000 – 2004, gdyż wzrostowi 
uległa zarówno produkcja produktów stosowanych w żywieniu zwierząt hodow-
lanych (o 23%), jak również karmy dla zwierząt domowych (o 47%). Trzecia             
z branż – ziemniaczana obejmuje: produkcję wstępnie przyrządzonych mrożo-
nych ziemniaków; produkcję suszonego puree ziemniaczanego; produkcję zaką-
sek ziemniaczanych; produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów); produkcję 
mąki i mączki ziemniaczanej; przemysłowe obieranie ziemniaków. W 2001 roku 
przemysłowe przetwórstwo ziemniaków prowadziło 20 firm zatrudniających ok. 
5 tys. osób, a wartość sprzedaży sięgała 900 mln zł. Rentowność, która do 2000 
r. wykazywała poziom znacznie niższy od 0, w 2001 roku przyjęła wartość do-
datnią (1,7). Płynność finansowa branży jest bezpieczna 1,15, a inwestycje wy-
niosły ponad 5 mln. USD. Branża jest konkurencyjna, ale o podwyższonym ry-
zyku inwestowania. Eksport przetworów ziemniaczanych na poziomie 68 mln 
USD, przewyższa poziom importu (48 mln USD). Wielkość produkcji przetwo-
rów ziemniaczanych w Polsce przedstawia tabela 4.23. 
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Tabela 4.22 
Produkcja przemysłu paszowego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  

Dane zawarte w tabeli wskazują prawie podwójny wzrost produkcji frytek 
(o 98%) oraz chipsów (o 77%). Świadczy to o wzroście zainteresowania konsu-
mentów żywnością przetworzoną.  

Tabela 4.23 
Produkcja przetworów ziemniaczanych w Polsce 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych 2001-2005.  

W branży ziemniaczanej i paszowej rywalizacja między przedsiębior-
stwami sektora jest niewielka i nie występuje groźba pojawienia się nowych 
producentów, ze względu na ich niewysoką rentowność. Siły przetargowe do-
stawców i nabywców są stałe i nie wpływają na funkcjonowanie branż od wielu 
lat. Znikoma jest również groźba pojawienia się substytutów. 

 
4.3. Analiza porównawcza dynamiczna i przestrzenna efektywności ekono-

micznej przedsiębiorstw przemysłu rolno - spożywczego 
Aby dokonać oceny sytuacji jednostek organizacyjnych przemysłu spo-

żywczego przeprowadzono analizę dokumentów sprawozdawczości charaktery-
zujących ich stan majątkowy i finansowy. Głównym celem badań było wykona-
nie kompleksowego pomiaru efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw prze-
mysłu rolno – spożywczego. W literaturze za istotę analizy finansowej przyjmu-
je się rozpatrywanie zjawisk i procesów finansowych przedsiębiorstw, jako od-
zwierciedlające efektywność ich działalności. Zarządy przedsiębiorstw wyko-
rzystują zwykle informacje o efektywności działalności do przyjmowania strate-
gii funkcjonowania przedsiębiorstwa i na podstawie jej wyników mogą ocenić, 
czy działalność była efektywna, ulegnie poprawie czy pogorszeniu w przyszło-
ści. Zakres czasowy badań obejmuje lata 1998-2002, natomiast zakres podmio-
towy 3018 przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego w całej Polsce. Są 
to badania całościowe. Okres badania został wybrany jako ostatni pięcioletni 
interwał czasowy, w którym były dostępne dane wszystkich firm agrobiznesu 

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Produkty stosowane w żywieniu zwierząt hodowlanych...................................tys. t 4452,8 4740,8 5596,3 5464,0
Karma dla zwierząt domowych........................................................................t 141041 161997 181167 208013

WYROBY Jednostka 2000 2002 2003 2004
Frytki...............................................................................................................t 107696 151052 120985 212979
Chipsy.............................................................................................................t 28519 37297 40034 50489
Skrobia ziemniaczana.....................................................................................t 144179 144360 150466 140881
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składających sprawozdania finansowe. W celu przeprowadzenia diagnozy i oce-
ny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw sektora agrobiznesu wykorzy-
stano dane GUS podawane przez Monitor Polski B zawierające bilanse i spra-
wozdania finansowe. Porównano najczęściej spotykane wskaźniki fundamental-
ne, z którymi można spotkać się w analizach, opracowaniach czy rekomenda-
cjach. Na podstawie danych zbadano pięć wskaźników, które w dalszym ciągu 
poddano analizie statystycznej: 
1. rentowność majątku (aktywów) - operacyjną jako stosunek zysku/straty do 

aktywów, 
2. rentowność majątku (aktywów) - netto jako stosunek zysku/straty netto do 

aktywów, 
3. rentowność przychodów (sprzedaży) - operacyjną jako stosunek zysku/straty 

ze sprzedaży do przychodów operacyjnych, 
4. rentowność przychodów (sprzedaży) - netto jako stosunek zysku/straty netto 

do przychodów z ogółu działalności, 
5. rentowność kapitałów własnych jako stosunek zysku/straty netto do kapitału 

własnego. 
W przeprowadzonych badaniach przeanalizowano sprawozdania finansowe 

firm, które przedstawiły sprawozdania finansowe bez błędów oraz mieściły się 
w wyznaczonym okresie. Ilość analizowanych firm w poszczególnych latach 
przedstawiono w tabeli 4.24. Z danych zawartych w tabeli wynika, że najwięcej 
zbadano firm z branży  cukrowniczej (11,8%), owocowo – warzywnej (11,4%), 
mięsnej (9,6%), cukierniczej (9,2%) i drobiarskiej (7,7%), zbożowo – młynar-
skiej i paszowej (7,5%) i paszowej (6,8%). Ilości tych firm posłużyły później-
szemu wyborowi badanych firm w województwie małopolskim (rozdział 5).             
W celu dokonania analizy porównawczej dynamicznej i przestrzennej efektyw-
ności ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego badane 
przedsiębiorstwa zgrupowano w branżach. Przeanalizowane zostały najważniej-
sze branże przemysłu spożywczego, które mają priorytetowe znaczenie w jego 
rozwoju. Każda z branż została zbadana pod względem liczby analizowanych 
firm oraz kształtowania się w nich wskaźników efektywności w kolejnych la-
tach. W tabeli zawierającej dane dotyczące efektywności (tab. 4.26.) podano 
opis wyznaczonych wskaźników z rozbiciem na poszczególne lata. W kolejnych 
kolumnach podano nazwę wskaźnika, rok z którego pochodzą dane, liczność 
próby (liczba firm), średni wskaźnik, medianę, odchylenie standardowe, wartość 
minimalną oraz wartość maksymalną. W ostatniej kolumnie podano wyniki nie-
parametrycznego testu Kruskala-Wallisa dla 5 niezależnych prób – kolejnych 
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lat. Wykonany test zgodności Shapiro-Wilka nie dał podstaw do przyjęcia zało-
żenia o normalności rozkładów badanych wskaźników. Dlatego w niniejszym 
opracowaniu wszelkie zastosowane testy statystyczne dotyczące wspomnianych 
wskaźników to testy nieparametryczne. Wybór testu wynika z charakteru anali-
zowanych zmiennych. Jeżeli potraktujemy badane wskaźniki jako zmienne lo-
sowe, to są one zmiennymi ciągłymi, ale nie posiadają rozkładu normalnego. 
Hipotezę o normalności rozkładu zmiennej losowej zweryfikowano używając 
testu zgodności Shapiro-Wilka albo Kołmogorowa-Smirnowa. W prowadzonych 
ostatnio badaniach zaleca się stosowanie testu Shapiro-Wilka i ten test zastoso-
wano. Wyniki testu Shapiro-Wilka nie pozwalają na przyjęcie założenia, że te 
wskaźniki posiadają rozkład normalny. Rozkład normalny opisywany krzywą 
Gaussa (dzwonową) oznacza między innymi, że rozrzut wyników wokół śred-
niej jest symetryczny. Jeżeli zmienne nie posiadają rozkładu normalnego to nie-
stety mamy do wyboru ograniczony wybór testów. Najczęściej stosowanymi są 
testy nieparametryczne. Jeżeli chcemy porównać rozkłady kilku prób (5 prób)     
z lat 1998-2002, to mamy do dyspozycji test Kruskala-Wallisa, który został za-
stosowany. Należy również zauważyć, że gdyby analizowane wskaźniki miały 
rozkład normalny to możliwe by było zastosowanie analizy dyskryminacyjnej – 
wymaga ona normalności rozkładów cech w analizowanym modelu. Obliczenia 
tabelaryczne przedstawiono wraz z wykresem dla branży mięsnej, a w stosunku 
do pozostałych branż ograniczono się do graficznego ujęcia wyników. 

Tabela 4.24 

Ilość badanych firm branż przemysłu spożywczego w latach 1998-2002 

Branża Liczba firm % ogółu % ważnych 
B. mięsna 289 9,6 9,6 
B. drobiarska 232 7,7 7,7 
B. rybna 61 2,0 2,0 
B. ziemniaczana 48 1,6 1,6 
B. ow.-warz. 345 11,4 11,5 
B. tłuszczów 40 1,3 1,3 

B. mleczarska 214 7,1 7,1 

B. zb.-młynarska 226 7,5 7,5 
B. paszowa 204 6,8 6,8 
B. cukiernicza 278 9,2 9,3 
B. cukrownicza 357 11,8 11,9 
B. kawy i herbaty 69 2,3 2,3 
B. przypraw i ziół 48 1,6 1,6 
B. konc.sp. 134 4,4 4,5 
B. wyr..spiryt. 125 4,1 4,2 
B. winiarska 54 1,8 1,8 
B. piwna 128 4,2 4,3 
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B. wód min. i nap.alk. 98 3,2 3,3 

B. tytoniowa 50 1,7 1,7 
ważnych 3000 99,4 100,0 
Brak danych 18 0,6  
ogółem 3018 100,0   

Źródło: opracowanie własne. 

Branża mięsna 
 Na podstawie danych z lat 1998 – 2002 wyznaczono pięć analizowanych 
wskaźników w odniesieniu do firm funkcjonujących w branży mięsnej przemy-
słu spożywczego. Ilość analizowanych firm w poszczególnych latach przedsta-
wiono w tabeli 4.25. Najwięcej sprawozdań złożyły firmy w roku 1999, 2000             
i 2001.  

 

Tabela 4.25  

Ogólna ilość analizowanych firm branży mięsnej w latach 1998-2002 

Rok Liczba firm % ogółu % ważnych 
1998 8 2,8 2,8 
1999 62 21,5 21,5 
2000 105 36,3 36,5 
2001 85 29,4 29,5 
2002 28 9,7 9,7 

ważnych 288 99,7 100,0 
brak danych 1 ,3  

ogółem 289 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

W tabeli 4.26 podano opis wskaźników efektywności firm branży mięsnej w la-

tach 1998-2002.  

Tabela 4.26  

Kształtowanie się wskaźników efektywności firm branży mięsnej w latach 1998-2002 

Wskaźnik Rok Liczba Średnia Mediana Odch. std. Min. Maks. 
Test 
K-W 

 
 
Rentowność 
operacyjna 
majątku  
 
 

1998 8 0,02 0,00 0,05 -0,02 0,13 
χ2=1,957 

df = 3 
p > 0,55 

 
 

1999 62 -0,01 0,00 0,09 -0,53 0,26 

2000 105 -0,01 0,00 0,09 -0,58 0,15 

2001 57 0,00 0,00 0,08 -0,26 0,43 

2002       

ogółem 232 -0,01 0,00 0,09 -0,58 0,43  

Rentowność 
majątku  
netto 
 
 
 

1998 8 0,11 0,09 0,12 -0,03 0,27 
χ2=1,339 

df = 3 
p > 0,70 

 
 

1999 62 0,06 0,03 0,17 -0,58 0,50 

2000 105 0,03 0,04 0,26 -1,56 0,43 

2001 57 0,08 0,04 0,24 -0,47 1,45 

2002       

ogółem 232 0,05 0,04 0,23 -1,56 1,45  

Rentowność 
operacyjna 

1998 8 -0,48 0,00 1,37 -3,87 0,02 χ2=14,222 
df = 4 1999 61 -0,01 0,00 0,04 -0,22 0,03 
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sprzedaży  
 
 

2000 105 -0,01 0,00 0,03 -0,15 0,03 p <0,01**  
 
 

2001 60 213,21 0,00 1333,22 -6,86 10061,97 

2002 3 4171,97 115,08 7109,09 20,19 12380,66 

ogółem 237 106,77 0,00 1045,96 -6,86 12380,66  

Rentowność 
sprzedaży 
netto 
 
 

1998 8 -0,12 0,02 0,43 -1,18 0,08 
χ2=14,228 

df = 4 
p <0,01**  

 
 

1999 61 0,04 0,01 0,29 -0,37 2,19 

2000 105 0,70 0,01 5,08 -0,29 36,97 

2001 84 6,26 0,01 16,33 -1,29 88,33 

2002 27 20,86 13,17 26,84 0,00 113,24 

ogółem 285 4,09 0,01 13,77 -1,29 113,24  

Rentowność 
kapitału 
 
 

1998 8 0,24 0,22 0,24 -0,07 0,55 
χ2=14,376 

df = 4 
p <0,01**  

 
 

1999 62 0,08 0,10 0,51 -1,59 1,27 

2000 105 0,35 0,12 0,95 -0,97 5,96 

2001 85 7,86 0,15 22,42 -0,30 136,41 

2002 27 21,42 7,42 33,65 0,00 120,84 

ogółem 287 4,50 0,13 17,10 -1,59 136,41  
Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w latach 2001                  
i 2002 nastąpił - w stosunku do lat poprzednich – bardzo wysoce istotny wzrost 
wartości wskaźników rentowności sprzedaży i kapitału. Wysoki wzrost wskaź-
nika rentowności operacyjnej sprzedaży świadczy o tym, że firmy branży mię-
snej osiągnęły w tym okresie wysokie zdolności względem możliwości wypra-
cowania zysku, co pozwoliło na prawidłowe planowanie strategiczne. Podeprzeć 
się mogły wysoką rentownością sprzedaży netto oraz utwierdzić w przekonaniu, 
że prawidłowo wykorzystano kapitał własny do generowania zysków. Potwier-
dziło to przekonanie, że ożywienie w polskim przemyśle spożywczym wpłynie 
na rozwój branży mięsnej w okresie poprzedzającym akcesję i będzie trwać            
w jej początkowym okresie. Niestety wskaźniki dotyczące rentowności majątku 
nie wykazały większych zmian, przez co trudno ocenić wydajność firm i ich po-
tencjał produkcyjny. Rys. 4.1 przedstawia wykres średnich wartości analizowa-
nych wskaźników w latach 1998-2002. 
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Rys. 4.1.  Średnie wartości analizowanych wskaźników efektywności firm branży mięsnej w latach 
1998-2002. 

 Źródło: opracowanie własne. 

 

Branża cukiernicza 

 Na podstawie danych z lat 1998 – 2002 wyznaczono pięć analizowanych 
wskaźników w odniesieniu do firm działających w branży cukierniczej. Ilość 
analizowanych firm w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli 4.27. 
Najwięcej sprawozdań złożyły firmy w roku 1999, 2000 i 2001. 
 

Tabela 4.27  
Ilość analizowanych firm branży cukierniczej w latach 1998-2002 

 

Rok Liczba firm % ogółu 
% 

ważnych 
1998 7 2,5 2,5 
1999 56 20,1 20,3 
2000 101 36,3 36,6 
2001 81 29,1 29,3 
2002 31 11,2 11,2 

Ważnych 276 99,3 100,0 
Brak danych 2 ,7  

Ogółem 278 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 4.2. Średnie wartości wskaźników efektywności firm branży cukierniczej w latach 1998-2002. 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w branży cukierni-
czej w latach 2001 i 2002 nastąpił - w stosunku do lat poprzednich – bardzo wy-
soce istotny wzrost wartości wskaźników rentowności sprzedaży i kapitału. 
Największy wzrost wystąpił w przypadku wskaźnika operacyjnej rentowności 
sprzedaży, co pokazało duże zdolności firm cukierniczych do osiągania zysku. 
Firmy cukiernicze osiągały też coraz lepsze rezultaty względem rentowności 
sprzedaży netto oraz wykazywały wzrastającą tendencję wykorzystania kapitału 
własnego do generowania zysku. Rentowności majątku operacyjna i netto nie 
wykazywały większych wahań. Rys. 4.2 przedstawia wykres średnich wartości 
analizowanych wskaźników w latach 1998-2002. Praktyczne funkcjonowanie 
firm pokazuje, że w branży cukierniczej funkcjonowało wiele firm, których po-
tencjał produkcyjny nie był w pełni wykorzystany. Widoczne jest to w momen-
cie pojawienia się na rynku nowych firm, które obligują do wdrażania przez 
konkurencję nowych technologii i wykorzystywania nowoczesnych metod za-
rządzania. Produkty firm branży cukierniczej cieszyły się dużym uznaniem 
wśród konsumentów, a przyczyniły się do tego uznane marki, takie jak Jutrzen-
ka, Wawel, Mieszko i inne. Produkty polskich firm cukierniczych zostały także 
doskonale przyjęte na rynku Unii Europejskiej.  
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Branża cukrownicza 

 Na podstawie danych z lat 1998 – 2002 wyznaczono pięć analizowanych wskaźników 
w odniesieniu do firm działających w branży cukrowniczej. Ilość analizowanych firm w po-
szczególnych latach przedstawiono w tabeli 4.28. Najmniej sprawozdań firmy złożyły w la-
tach 1998 i 2002, a najwięcej w roku 2000. 

Tabela 4.28 

Ilość analizowanych firm branży cukrowniczej w latach 1998-2002 

Rok Liczba firm  % ogółu 
% 

ważnych 
1998 2 ,6 ,6 
1999 77 21,6 21,6 
2000 127 35,6 35,7 
2001 98 27,5 27,5 
2002 52 14,6 14,6 

ważnych 356 99,7 100,0 

brak danych 1 ,3  

ogółem 357 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w branży cukrowni-
czej w latach 1998 - 2002 wystąpiły bardzo wysoce istotne zmiany wartości 
wszystkich analizowanych wskaźników. Bardzo interesująco kształtował się 
wskaźnik rentowności kapitałów własnych, który pokazał, że firmy cukrownicze 
w pierwszych dwóch latach badanego okresu niewłaściwie wykorzystywały 
swój kapitał do generowania zysków, by od 2000 roku odrabiać straty, a od 
2001 roku znów słabnąć. Trwałą tendencję wzrostową, a w ostatnim roku badań 
nawet bardzo wysoką wykazał wskaźnik operacyjnej rentowności sprzedaży, co 
świadczy o tym, że przedsiębiorstwa w branży były zdolne do osiągania zy-
sków. O ile w początkowym okresie wskaźniki rentowności majątku netto i ka-
pitałów własnych zaczęły wzrastać, to w ostatnim roku badania zauważalna była 
tendencja spadkowa. Może to świadczyć o powolnej utracie potencjału produk-
cyjnego oraz słabym wykorzystaniu kapitału własnego do generowania zysków. 
Działające na polskim rynku spółki cukrowe dyktowały warunki, ale też musiały 
dostosowywać się do ogólnie panujących regulacji zawartych w reformie rynku 
cukru w Unii Europejskiej. Rys. 4.3 przedstawia wykres średnich wartości ana-
lizowanych wskaźników w kolejnych latach.  
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Rys. 4.3.  Średnie wartości analizowanych wskaźników firm w branży  cukrowniczej  w latach 1998-
2002. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Branża drobiarska 

 Na podstawie danych z lat 1998 – 2002 wyznaczono pięć analizowanych 
wskaźników w odniesieniu do firm działających w branży drobiarskiej. Ilość 
analizowanych firm w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli 4.29. 
Najwięcej sprawozdań firmy złożyły w latach 2000 i 2001, a najmniej w 1998 
roku. 

 
Tabela 4.29  

Ilość analizowanych firm branży drobiarskiej w latach 1998-2002 

Rok Liczba firm % ogółu 
% 

ważnych 
1998 9 3,9 3,9 
1999 48 20,7 20,7 

2000 88 37,9 37,9 

2001 66 28,4 28,4 
2002 21 9,1 9,1 

ogółem 232 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w branży drobiarskiej w latach 
1998 i 1999 nie zanotowano większych zmian względem kształtowania się wskaźników efek-
tywności. W latach 2001 i 2002 nastąpił - w stosunku do lat poprzednich – bardzo istotny 
wzrost wartości obydwu wskaźników rentowności majątku, co świadczy o dużym potencjale 
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produkcyjnym tych przedsiębiorstw i wystarczającym wyposażeniu względem osiąganych 
obrotów. W roku 2001 w stosunku do poprzednich lat nastąpił bardzo wysoce istotny wzrost 
wskaźnika sprzedaży operacyjnej co wskazało dużą zdolność firm w branży drobiarskiej do 
osiągania zysku. Tym samym firmy branży drobiarskiej potwierdziły dobre przygotowanie do 
funkcjonowania w strukturach unijnych oraz duży potencjał konkurencyjny i rozwojowy. 
Rys. 4.4 przedstawia wykres średnich wartości analizowanych wskaźników w kolejnych la-
tach.  
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Rys. 4.4.  Średnie wartości wskaźników efektywności firm w branży drobiarskiej w latach 1998-2002 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Branża mleczarska 

 Również dla branży mleczarskiej na podstawie danych z lat 1998 – 2002 
wyznaczono pięć analizowanych wskaźników. Ilość analizowanych firm w po-
szczególnych latach przedstawiono w tabeli 4.30.  

Tabela 4.30  
Ilość analizowanych firm branży mleczarskiej w latach 1998-2002 

Rok Liczba firm % ogółu 
% 

ważnych 
1998 5 2,3 2,3 
1999 47 22,0 22,0 
2000 81 37,9 37,9 
2001 61 28,5 28,5 
2002 20 9,3 9,3 

ogółem 214 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w branży mleczar-
skiej w latach 2001 i 2002 nastąpił - w stosunku do lat poprzednich – bardzo 
wysoce istotny wzrost wartości wskaźników rentowności sprzedaży netto i kapi-
tału. Firmy branży mleczarskiej zaczęły wykazywać zdolność do osiągania zy-
sku, co było wynikiem skutecznego wykorzystywania kapitału własnego do ge-
nerowania zysków. Wskaźnik sprzedaży operacyjnej w analizowanym okresie 
wykazał bardzo wysoce istotne statystycznie wahanie. W okresie 1998 roku sys-
tematycznie spadał, by od początku 1999 roku rozpocząć wzrost, a w 2002 roku 
osiągnąć najwyższą wartość ze wszystkich wskaźników. Jego wzrost świadczy o 
wysokiej rentowności operacyjnej firm na krótko przed fazą akcesji polskiej go-
spodarki do struktur unijnych. Na stałym poziomie pozostały wskaźniki rentow-
ności operacyjnej i netto majątku, co wykazało że firmy tej branży mają właści-
wie dobrany potencjał produkcyjny względem wielkości produkcji. O tym, że 
branża mleczarska będzie konkurencyjna na rynkach Unii Europejskiej mówio-
no wiele miesięcy przed akcesją. Sukcesy eksportowe polskich mleczarni z 2004 
roku w pełni potwierdziły opinie specjalistów. Wzmożony popyt eksportowy na 
polskie artykuły mleczarskie spowodował wzrost cen surowca oraz produktów 
przetworzonych, co w konsekwencji obniżyło konkurencyjność naszych artyku-
łów mleczarskich na rynkach zagranicznych, a skutki tego branża odczuła już w 
pierwszej połowie 2005 roku. Rys. 4.5 przedstawiający wykres średnich warto-
ści analizowanych wskaźników w kolejnych latach.  
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Rys. 4.5  Średnie wartości wskaźników efektywności firm w branży mleczarskiej  
 Źródło: opracowanie własne. 
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Branża owocowo-warzywna 

 Na podstawie danych z lat 1998 – 2002 wyznaczono pięć analizowanych 
wskaźników w odniesieniu do firm działających w branży owocowo-warzywnej. 
Ilość analizowanych firm w latach 1998 – 2002 przedstawiono w tabeli 4.31. 
Najwięcej sprawozdań firmy złożyły w latach 2000 i 2001, a najmniej w 1998 
roku. 

Tabela 4.31 
Ilość analizowanych firm branży owocowo - warzywnej w latach 1998-2002 

Rok Liczba firm % ogółu 
% 

ważnych 
1998 11 3,2 3,2 

1999 69 20,0 20,1 
2000 122 35,4 35,6 
2001 101 29,3 29,4 
2002 40 11,6 11,7 

ważnych 343 99,4 100,0 
brak danych 2 ,6  

ogółem 345 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w branży owocowo 
– warzywnej w latach 2001 i 2002 nastąpił - w stosunku do lat poprzednich – 
bardzo wysoce istotny wzrost wartości wskaźników rentowności sprzedaży oraz 
w analizowanych latach istotne wahania wskaźnika rentowności kapitału. Inte-
resująco wyglądało kształtowanie się wskaźnika operacyjnej rentowności sprze-
daży, który w 2000 roku zaczął gwałtownie wzrastać, by w 2001 roku powoli 
maleć. Oznacza to, że firmy branży owocowo – warzywnej zaczęły nagle osią-
gać wysokie zyski, niemniej jednak w następnym roku doszło do ich spadku.            
W roku 1999 zanotowano też spadek wskaźnika rentowności kapitału, który za-
czął wzrastać w 2000 roku i odzyskiwać wartości dodatnie. Oznacza to, że firmy 
z branży owocowo – warzywnej od tego czasu zaczęły właściwie wykorzysty-
wać kapitał własny do generowania zysków. Silne strony sektora to duża kon-
centracja produkcji, wysoki poziom technologii w większości zakładów i bardzo 
bogata oferta podaży jednostek przetwórczych. Rys. 4.6 przedstawia wykres 
średnich wartości analizowanych wskaźników w latach 1998- 2002.  
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Rys. 4.6.  Średnie wartości wskaźników firm branży owocowo – warzywnej w latach 1998 – 2002. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Branża zbożowo-młynarska 

 Na podstawie danych z lat 1998 – 2002 wyznaczono pięć analizowanych wskaźników 
w odniesieniu do firm działających w branży zbożowo-młynarskiej. Ilość analizowanych firm 
w latach 1998 – 2002 przedstawiono w tabeli 4.32. 

Tabela  4.32 

Ilość analizowanych firm branży zbożowo - młynarskiej w latach 1998-2002 

Rok Liczba firm % ogółu 
% 

ważnych 
1998 7 3,1 3,1 
1999 47 20,8 20,8 
2000 81 35,8 35,8 

2001 65 28,8 28,8 

2002 26 11,5 11,5 
ogółem 226 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w branży w latach 
2001 i 2002 nastąpił - w stosunku do lat poprzednich – bardzo wysoce istotny 
wzrost wartości wskaźników rentowności sprzedaży i kapitału, oraz istotny sta-
tystycznie wzrost wskaźnika rentowności majątku netto. Wzrost tego wskaźnika 
pokazuje, że firmy z tej branży od 2000 roku zaczęły dysponować dużą zdolno-
ścią i kapitałem do osiągania zysku, który został właściwie wykorzystany. Na 
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stałym poziomie pozostały wskaźniki rentowności majątku operacyjnej i netto, 
czyli wydajność pracy i potencjał produkcyjny kształtowały się stabilnie. Rys. 
4.7  przedstawia wykres średnich wartości analizowanych wskaźników w latach 
1998 -2002.  
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Rys. 4.7. Średnie wartości wskaźników firm w branży zbożowo – młynarskiej w latach 1998 – 2002. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Branża koncentratów spożywczych 

 Na podstawie danych z lat 1998 – 2002 wyznaczono pięć analizowanych 
wskaźników w odniesieniu do firm działających w branży koncentratów spo-
żywczych. Ilość analizowanych firm w latach 1998 – 2002 przedstawiono w ta-
beli 4.33. 

Tabela 4.33 
Ilość analizowanych firm branży koncentratów spożywczych w latach 1998-2002 

Rok Liczba firm % ogółu 
% 

ważnych 
1998 4 3,0 3,0 
1999 30 22,4 22,4 
2000 51 38,1 38,1 
2001 36 26,9 26,9 
2002 13 9,7 9,7 

ogółem 134 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w branży w latach 2001 i 2002 
nastąpił - w stosunku do lat poprzednich – bardzo wysoce istotny wzrost wartości wskaźni-
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ków rentowności sprzedaży i kapitału. Firmy z branży koncentratów spożywczych posiadały 
wysokie zdolności generowania zysków i prawidłowo wykorzystywały w tym celu kapitał 
własny. Na stałym poziomie pozostały wskaźniki rentowności majątku operacyjnej i netto, 
czyli wydajność pracy i potencjał produkcyjny kształtowały się stabilnie. Producenci koncen-
tratów spożywczych  z rentownością 6,6 proc. zajmują drugie miejsce w przemyśle spożyw-
czym po przemyśle piwowarskim (15%)214. Rys. 4.8 przedstawia wykres średnich wartości 
analizowanych wskaźników w kolejnych latach. 
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Rys. 4.8. Średnie wartości wskaźników efektywności firm w branży koncentratów spożywczych w 
latach 1998 - 2002 

Źródło: opracowanie własne. 

Branża paszowa 

 Na podstawie danych z lat 1998 – 2002 wyznaczono pięć analizowanych 
wskaźników w odniesieniu do firm działających w branży paszowej. Ilość anali-
zowanych firm w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli 4.34. 

Tabela 4.34 
Ilość analizowanych firm branży paszowej w latach 1998-2002 

Rok Liczba firm % ogółu 
% 

ważnych 
1998 6 2,9 3,0 
1999 45 22,1 22,3 
2000 75 36,8 37,1 
2001 56 27,5 27,7 
2002 20 9,8 9,9 

ważnych 202 99,0 100,0 
brak danych 2 1,0  

ogółem 204 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
214 Według obliczeń IERiGŻ za 2005 r. 
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Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w branży paszowej w badanym 
okresie nastąpiły istotne statystycznie wahania wartości wskaźników rentowności majątku 
netto, sprzedaży operacyjnej i netto oraz kapitału. Najlepiej z tych wskaźników zachowywał 
się wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaży, który pokazał, że począwszy od 2000 roku 
firmy branży paszowej odzyskały zdolność osiągania zysku. Dodatnio i z tendencją wzrosto-
wą kształtował się wskaźnik rentowności kapitałów własnych, który wskazuje, że kierownic-
two tych firm skutecznie zaczęło wykorzystywać kapitał do generowania zysków. Wahadło-
wo kształtuje się wskaźnik rentowności sprzedaży netto, ale pomimo tendencji spadkowej              
w ostatnim roku badania zachował wartość dodatnią, co świadczy o tym, że firmy w tym 
okresie posiadały zdolność generowania zysków. Branża paszowa należy do efektywnych 
branż o wysokiej rentowności. Rys. 4.9 przedstawia wykres średnich wartości analizowanych 
wskaźników w latach 1998 - 2002.  
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Rys. 4.9.  Średnie wartości wskaźników efektywności firm w branży paszowej w latach 1998 -2002 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Branża piwna 

 Na podstawie danych z lat 1998 – 2002 wyznaczono pięć analizowanych wskaźników 
w odniesieniu do firm działających w branży piwnej. Ilość analizowanych firm w poszczegól-
nych latach przedstawiono w tabeli 4.35. 

Tabela 4.35 
Ilość analizowanych firm branży piwnej w latach 1998-2002 

Rok Liczba firm % ogółu 
% 

ważnych 
1998 1 ,8 ,8 
1999 24 18,8 18,8 
2000 45 35,2 35,2 

2001 40 31,3 31,3 

2002 18 14,1 14,1 
ogółem 128 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w branży piwnej w latach 2001         

i 2002 nastąpił - w stosunku do lat poprzednich – bardzo wysoce istotny wzrost wartości 

wskaźnika rentowności sprzedaży operacyjnej oraz istotny statystycznie wzrost wskaźnika 

sprzedaży netto. Natomiast w badanym okresie (1998-2002) nastąpiły istotne statystycznie 

wahania wskaźnika majątku netto. Od 2000 roku wzrastał systematycznie wskaźnik rentow-

ności kapitałów własnych, czyli firmy zaczęły właściwie go wykorzystywać do generowania 

zysków. W tym samym czasie firmy z branży piwnej zaczęły osiągać zysk, na co wskazują 

wskaźniki sprzedaży operacyjnej i netto. Należy zaznaczyć, że w roku 2006 przemysł piwo-

warski osiągnął 15% rentowność netto i zajął tym samym pierwsze miejsce pod tym wzglę-

dem w przemyśle spożywczym. Rys. 4.10 przedstawia wykres średnich wartości analizowa-

nych wskaźników w latach 1998 - 2002.  
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Rys. 4.10.  Średnie wartości wskaźników efektywności firm branży piwnej w latach 1998 - 2002 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Branża spirytusowa 

 Na podstawie danych z lat 1998 – 2002 wyznaczono pięć analizowanych 
wskaźników w odniesieniu do firm działających w branży spirytusowej. Ilość 
analizowanych firm w latach 1998 –2002 przedstawiono w tabeli 4.36. 
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w branży spirytusowej              
w latach 2001 i 2002 nastąpił - w stosunku do lat poprzednich – bardzo wysoce 
istotny wzrost wartości wskaźnika rentowności sprzedaży netto oraz w latach 
2000 i 2001 istotny spadek wskaźnika rentowności operacyjnej majątku. Firmy 
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zaczęły w tym okresie osiągać coraz większe zdolności do osiągania zysków, ale 
równocześnie spadała ich wydajność i potencjał produkcyjny, na co wskazuje 
spadająca wartość wskaźnika rentowności operacyjnej majątku. 

Tabela 4.36  
Ilość analizowanych firm branży spirytusowej w latach 1998-2002 

Rok Liczba firm % ogółu 
% 

ważnych 
1998 1 ,8 ,8 
1999 28 22,4 22,6 
2000 51 40,8 41,1 
2001 34 27,2 27,4 
2002 10 8,0 8,1 

ważnych 124 99,2 100,0 
brak danych 1 ,8  

ogółem 125 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

W 2004 roku przedsiębiorstwa branży spirytusowej zdecydowanie popra-
wiły swoją pozycje ekonomiczno – finansową na co wpłynęły stabilnie zwięk-
szające się przychody i racjonalizacja zatrudnienia. Rys. 4.11 przedstawia wy-
kres średnich wartości analizowanych wskaźników w latach 1998 - 2002.  
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Rys.4.11.  Średnie wartości wskaźników efektywności firm branży spirytusowej w latach 1998 - 2002 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Reasumując wyniki przeprowadzonych badań należy podkreślić, że efek-
tywność ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego w bada-
nym okresie (1998-2002) uległa wyraźnemu wzrostowi. Do jej wzrostu przy-
czynił się ogólnie dobry stan gospodarki oraz perspektywa przystąpienia Polski  
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do Unii Europejskiej. Badane przedsiębiorstwa coraz poważniej traktowały po-
jawiające się przed nimi szanse, ale brały również pod uwagę przyszłą koniecz-
ność adaptowania się do gospodarki państw unijnych. Ujmując syntetycznie 
wyniki przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że w tym okresie badane 
przedsiębiorstwa: 
- dbały o poprawę pozycji ekonomiczno – finansowej, 
- właściwie wykorzystały kapitał własny do generowania zysków, 
- stabilnie zwiększały przychody, 
- racjonalnie traktowały politykę kadrową, 
- zwracały uwagę na poziom wydajności i potencjał produkcyjny. 

 
4.4. Klasyfikacja jakościowa firm przemysłu rolno – spożywczego 

w ujęciu regionalnym 
 
 Jak wykazano wcześniej, wartości analizowanych wskaźników w odnie-
sieniu do wszystkich przedsiębiorstw agrobiznesu różnią się pomiędzy kolejny-
mi latami w sposób bardzo wysoce istotny statystycznie. Aby przyjąć jednako-
we kryteria oceny jakości firm (słaba, średnia, dobra) bez względu na rok, z któ-
rego pochodzą dane, przyjęto procedurę analogiczną jak dla całej badanej próby. 
Tak więc dla każdego roku osobno, wyliczone wskaźniki znormalizowano (war-
tość średnia = 0, odchylenie standardowe = 1) i przyjęto zasadę, że za firmę sła-
bą uważa się taką, której wskaźnik nie przekracza -0,125, średnią której wskaź-
nik jest większy od -0,125 i nie przekracza 0,125, a za dobrą uważa się taką któ-
rej wskaźnik przekracza 0,125. W tabelach 4.37 – 4.41 podano ilości utworzo-
nych rodzajów firm działających w przemyśle spożywczym, gdzie kryterium 
jakości stanowią kolejne wskaźniki.  

Tabela 4.37 
Kryterium jakości – wskaźnik rentowności operacyjnej majątku firm przemysłu rolno - spożywczego 

 

Firma Częstość Procent Procent badanych firm 
Słaba 934 30,9 37,3 
Średnia 1168 38,7 46,7 
Dobra 400 13,3 16,0 
Ilość badanych firm 2502 82,9 100,0 
Ilość badanych firm z brakami 
danych 

516 17,1  

Ogółem 3018 100,0  

Źródło: opracowanie własne.  
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Według wskaźnika rentowności operacyjnej majątku firm przemysłu rol-
no - spożywczego najwięcej było firm średnich (38,7%) i słabych (30,9%),                  
a najmniej firm dobrych (13,3%). 

Tabela 4.38 
Kryterium jakości – wskaźnik rentowności majątku netto firm przemysłu rolno - spożywczego 

 

Firma Częstość Procent Procent badanych firm 
Słaba 617 20,4 24,7 
Średnia 1390 46,1 55,6 
Dobra 495 16,4 19,8 
Ilość badanych firm 2502 82,9 100,0 
Ilość badanych firm z brakami  
danych 

516 17,1  

Ogółem 3018 100,0  

Źródło: opracowanie własne.  

Według wskaźnika rentowności majątku netto firm przemysłu rolno - 
spożywczego najwięcej było firm średnich (46,1%) i słabych (20,4%), a naj-
mniej firm dobrych (16,4%). 

Tabela 4.39 
Kryterium jakości – wskaźnik rentowności sprzedaży operacyjnej firm przem. rolno - spożywczego 

 

Firma Częstość Procent Procent badanych firm 
Słaba 38 1,3 1,4 
Średnia 2398 79,5 90,9 
Dobra 202 6,7 7,7 
Ilość badanych firm 2638 87,4 100,0 

Ilość badanych firm z brakami  
danych 

380 12,6  

Ogółem 3018 100,0  

Źródło: opracowanie własne.  

Według wskaźnika rentowności sprzedaży operacyjnej firm przemysłu 
rolno - spożywczego najwięcej było firm średnich (79,5%) i dobrych (6,7%),             
a najmniej firm słabych (1,3%). 

Tabela 4.40 
Kryterium jakości – wskaźnik rentowności sprzedaży netto firm przemysłu rolno - spożywczego 

 

Firma Częstość Procent Procent badanych firm 
Słaba 1012 33,5 34,1 
Średnia 1759 58,3 59,2 
Dobra 200 6,6 6,7 

Ilość badanych firm 2971 98,4 100,0 

Ilość badanych firm z brakami  
danych 

47 1,6  

Ogółem 3018 100,0  

Źródło: opracowanie własne.  
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Według wskaźnika rentowności sprzedaży netto firm przemysłu rolno - 
spożywczego najwięcej było firm średnich (58,3%) i słabych (33,5%), a naj-
mniej firm dobrych (6,7%). 

Tabela 4.41 
Kryterium jakości – wskaźnik rentowności kapitału własnego firm przemysłu rolno - spożywczego 

 

Firma Częstość Procent Procent badanych firm 
Słaba 638 21,1 21,3 
Średnia 2233 74,0 74,4 
Dobra 130 4,3 4,3 
Ilość badanych firm 3001 99,4 100,0 
Ilość badanych firm z brakami 
danych 

17 0,6  

Ogółem 3018 100,0  

Źródło: opracowanie własne.  

Według wskaźnika rentowności kapitału własnego firm przemysłu rolno - 
spożywczego najwięcej było firm średnich (74%) i słabych (21,1%), a najmniej 
firm dobrych (4,3%). 
 Następnie w przeprowadzonych badaniach dla każdego znormalizowane-
go wskaźnika przedsiębiorstw przemysłu spożywczego zweryfikowano hipotezę 
o istnieniu związku pomiędzy regionami a jakością firm. Zastosowano test chi-
kwadrat dla tablic wielodzielczych 6x3 (6 regionów x 3 stopnie jakości).  
 

Regiony a wskaźnik rentowności operacyjnej majątku 

Tabela 4.42 przedstawia ujęcie regionalne jakości firm według wskaźnika 
rentowności operacyjnej majątku. 

 Tabela 4.42  
Regiony a jakość firm według wskaźnika rentowności operacyjnej majątku. 

 
Region  

firma ogółem 
  słaba średnia dobra 

  
 
Centralny 
  

liczebność 236 269 112 617 
% z region 38,2% 43,6% 18,2% 100,0% 
% z firma 25,3% 23,1% 28,0% 24,7% 
% z ogółem 9,4% 10,8% 4,5% 24,7% 

 
 
Południowy 
   

liczebność 107 143 36 286 
% z region 37,4% 50,0% 12,6% 100,0% 
% z firma 11,5% 12,3% 9,0% 11,4% 
% z ogółem 4,3% 5,7% 1,4% 11,4% 

 
 
Wschodni 

liczebność 134 160 58 352 

% z region 38,1% 45,5% 16,5% 100,0% 

% z firma 14,4% 13,7% 14,5% 14,1% 
% z ogółem 5,4% 6,4% 2,3% 14,1% 

 
Północno-

liczebność 225 288 92 605 
% z region 37,2% 47,6% 15,2% 100,0% 
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Zachodni 
  
  

% z firma 24,1% 24,7% 23,0% 24,2% 

% z ogółem 9,0% 11,5% 3,7% 24,2% 

 
 
Południowo-
Zachodni 
   

liczebność 74 102 31 207 
% z region 35,7% 49,3% 15,0% 100,0% 
% z firma 7,9% 8,7% 7,8% 8,3% 
% z ogółem 3,0% 4,1% 1,2% 8,3% 

 
 
Północny 
 
 

liczebność 156 204 71 431 
% z region 36,2% 47,3% 16,5% 100,0% 
% z firma 16,7% 17,5% 17,8% 17,3% 
% z ogółem 6,2% 8,2% 2,8% 17,3% 

 
 
Ogółem 

liczebność 932 1166 400 2498 
% z region 37,3% 46,7% 16,0% 100,0% 
% z firma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% z ogółem 37,3% 46,7% 16,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że wynik testu chi-
kwadrat: χ2= 7,323; df = 10; p > 0,65 oznacza, że nie istniał statystycznie zwią-
zek pomiędzy jakością firm, której kryterium jest wskaźnik rentowności opera-
cyjnej majątku a regionami. Rys. 4.12. ilustruje liczności wg jakości w regio-
nach i niestety nie oddaje on istoty rzeczy bo liczności całkowite firm w regio-
nach były różne. Można jednak stwierdzić, że jakość firm według wskaźnika 
rentowności operacyjnej majątku różniła poszczególne regiony. Ogólnie              
we wszystkich regionach występowała przewaga firm średnich i dobrych, nie-
wiele natomiast było firm słabych. Największą ilością firm dobrych mógł po-
chwalić się region Północno – Zachodni i Centralny, natomiast najwięcej firm 
słabych znajdowało się w Regionie Południowo – Zachodnim. Ogólnie należy 
stwierdzić, że liczba firm według kryterium jakości była zależna od ich ogólnej 
liczby w danym regionie. Z wyników przeprowadzonych badań można wnio-
skować, że jakość firm zlokalizowanych w poszczególnych regionach była 
wprost proporcjonalna do poziomu ich rozwoju. 
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Rys.4.12. Liczba firm wg rentowności w regionach w latach 1998 –2002 (na podstawie wskaźnika 
rentowności operacyjnej majątku) 

Źródło: opracowanie własne.     
 

Regiony a wskaźnik rentowności majątku netto 

Tabele 4.43 – 4.46  przedstawiają ujęcie regionalne jakości firm według 
wskaźników rentowności w latach 1998 - 2002. 

Tabela 4.43 
Regiony a jakość firm według wskaźnika rentowności majątku netto 

 

 
Region  

firma ogółem 
  słaba średnia dobra 

  
 
Centralny 
  

liczebność 181 312 124 617 
% z region 29,3% 50,6% 20,1% 100,0% 
% z firma 29,4% 22,5% 25,1% 24,7% 
% z ogółem 7,2% 12,5% 5,0% 24,7% 

 
 
Południowy 
   

liczebność 54 151 81 286 
% z region 18,9% 52,8% 28,3% 100,0% 

% z firma 8,8% 10,9% 16,4% 11,4% 
% z ogółem 2,2% 6,0% 3,2% 11,4% 

 liczebność 88 208 56 352 
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Wschodni 

% z region 25,0% 59,1% 15,9% 100,0% 

% z firma 14,3% 15,0% 11,3% 14,1% 
% z ogółem 3,5% 8,3% 2,2% 14,1% 

 
Północno-
Zachodni 
  
  

liczebność 149 345 111 605 
% z region 24,6% 57,0% 18,3% 100,0% 
% z firma 24,2% 24,9% 22,4% 24,2% 
% z ogółem 6,0% 13,8% 4,4% 24,2% 

 
 
Południowo-
Zachodni 
   

liczebność 47 116 44 207 
% z region 22,7% 56,0% 21,3% 100,0% 
% z firma 7,6% 8,4% 8,9% 8,3% 
% z ogółem 1,9% 4,6% 1,8% 8,3% 

 
 
Północny 
 
 

liczebność 96 256 79 431 

% z region 22,3% 59,4% 18,3% 100,0% 
% z firma 15,6% 18,4% 16,0% 17,3% 
% z ogółem 3,8% 10,2% 3,2% 17,3% 

 
 
Ogółem 

liczebność 615 1388 495 2498 
% z region 24,6% 55,6% 19,8% 100,0% 
% z firma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% z ogółem 24,6% 55,6% 19,8% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że wynik testu chi-
kwadrat: χ2= 30,56; df = 10; p < 0,001 *** oznacza, że istniał bardzo wysoce 
istotny statystycznie związek pomiędzy jakością firm, której kryterium jest 
wskaźnik rentowności majątku netto a regionami. Wyniki przeprowadzonych 
badań informują, że firmy dobre - które posiadały duży potencjał produkcyjny w 
stosunku do swoich obrotów –najwięcej było ich w regionie południowym 
(28,3%), a najmniej w regionie wschodnim (15,9%). W pozostałych regionach 
liczba firm dobrych kształtowała się stabilnie i zamknęła w przedziale 18,3% - 
21,3%. Najwięcej firm średnich znajdowało się w regionach północnym (59,4%) 
i wschodnim (59,1%), a najmniej w regionach centralnym (50,6%) i południo-
wym (52,8%). W regionie północno zachodnim ich ilość wynosiła 57%, a połu-
dniowo – zachodnim 56%, czyli podobnie. Najwięcej firm słabych funkcjono-
wało w regionach: centralnym (29,3%), wschodnim (25%) i północno – zachod-
nim (24,6%), a najmniejsza w regionie południowym (18,9%). W regionach 
północnym i południowo – zachodnim ich ilość kształtowała się odpowiednio 
22,3% i 22,7%. Z powyższych obliczeń wynika, że w regionie południowym             
w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w badanym okresie stworzono 
najlepsze warunki względem wykorzystania potencjału produkcyjnego. Za nie-
pokojące można uznać wyniki dotyczące ilości słabych firm w regionie central-
nym, gdyż jest to region, który powinien przodować w kraju pod względem po-
tencjału produkcyjnego, o czym mogą świadczyć jego dane makroekonomiczne. 
Rys. 4.13 ilustruje ilość firm wg jakości w regionach i niestety nie oddaje on 
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istoty rzeczy bo ilości całkowite firm w regionach są różne. Dlatego zamiesz-
czono dodatkowo rys. 4.14 pokazujący jakościową usytuowanie firm według 
wskaźnika rentowności majątku netto w układzie regionalnym. 
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Rys. 4.13. Liczba firm wg jakości w regionach w latach 1998 –2002 (na podstawie wskaźnika rentow-
ności  majątku netto) 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 Na podstawie wskaźnika rentowności netto można stwierdzić, że najwięk-
sza ilość firm dobrych występowała w regionie centralnym i północno – za-
chodnim, a najmniejsza na terenie regionu wschodniego i południowo – zachod-
niego. Najwięcej firm średnich znajdowało się na terenie regionów północno – 
zachodniego, centralnego i północnego, a najmniej na terenie regionów połu-
dniowego i południowo – zachodniego. Duże ilości firm słabych występowały          
w regionach centralnym i północno – zachodnim, średnia ich ilość w regionach 
północnym i wschodnim, a najmniejsza w regionach południowym i południowo 
– zachodnim.  
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Regiony a wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaży 

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że wynik testu chi-kwadrat: χ2= 

13,966; df = 10; p > 0,15  oznacza, że nie istniał istotny statystycznie związek pomiędzy jako-

ścią firm, której kryterium jest wskaźnik rentowności sprzedaży operacyjnej a regionami. 

Rys. 4.15 ilustruje ilość firm wg jakości w regionach i niestety nie oddaje on istoty rzeczy, bo 

liczności całkowite firm w regionach są różne.  

 

Tabela 4.44 
Regiony a jakość firm według wskaźnika rentowności operacyjnej sprzedaży w latach 1998 - 2002 

 
Region  

firma ogółem 
  słaba średnia dobra 

  
 
Centralny 
  

liczebność 9 589 55 653 
% z region 1,4% 90,2% 8,4% 100,0% 
% z firma 23,7% 24,6% 27,2% 24,8% 
% z ogółem ,3% 22,4% 2,1% 24,8% 

 
 
Południowy 
   

liczebność 3 289 16 308 
% z region 1,0% 93,8% 5,2% 100,0% 

% z firma 7,9% 12,1% 7,9% 11,7% 

% z ogółem ,1% 11,0% ,6% 11,7% 
 
 
Wschodni 

liczebność 4 346 23 373 
% z region 1,1% 92,8% 6,2% 100,0% 
% z firma 10,5% 14,5% 11,4% 14,2% 
% z ogółem ,2% 13,1% ,9% 14,2% 

 
Północno-
Zachodni 
  
  

liczebność 13 563 47 623 
% z region 2,1% 90,4% 7,5% 100,0% 
% z firma 34,2% 23,5% 23,3% 23,7% 
% z ogółem ,5% 21,4% 1,8% 23,7% 

 
 
Południowo-
Zachodni 
   

liczebność 3 189 27 219 
% z region 1,4% 86,3% 12,3% 100,0% 

% z firma 7,9% 7,9% 13,4% 8,3% 

% z ogółem ,1% 7,2% 1,0% 8,3% 
 
 
Północny 
 
 

liczebność 6 416 34 456 
% z region 1,3% 91,2% 7,5% 100,0% 
% z firma 15,8% 17,4% 16,8% 17,3% 
% z ogółem ,2% 15,8% 1,3% 17,3% 

 
 
Ogółem 

liczebność 38 2392 202 2632 
% z region 1,4% 90,9% 7,7% 100,0% 
% z firma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% z ogółem 1,4% 90,9% 7,7% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne.  
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Rys. 4.15. Liczności firm wg jakości w regionach w latach 1998 –2002 (na podstawie wskaźnika ren-
towności operacyjnej sprzedaży) 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że najwięcej 

było firm średnich wytypowanych na  podstawie wskaźnika rentowności opera-

cyjnej sprzedaży według kryterium jakości. Wśród nich największa ich ilość 

funkcjonowała na terenie regionu centralnego, północno – zachodniego i pół-

nocnego, a mniej na terenach regionów wschodniego, południowego i północno 

– zachodniego, chociaż ich ilość świadczyła o ich znacznej przewadze w całej 

Polsce. Największa ilość firm słabych funkcjonowała na terenach regionów pół-

nocno – zachodniego, centralnego i północnego, natomiast najmniejsza na tere-

nie regionów południowego i południowo – zachodniego. Jeśli chodzi o firmy 

dobre, to najwięcej z nich funkcjonowało na terenie regionów centralnego, pół-
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nocno – zachodniego i północnego, a najmniej w regionach południowo – 

wschodnim i południowo – zachodnim. 

 

Regiony a wskaźnik rentowności sprzedaży netto 

Tabela 4.45 
Regiony a jakość firm według wskaźnika rentowności sprzedaży netto w latach 1998 – 2002 

 
 
Region  

firma ogółem 
  słaba średnia dobra 

  
 
Centralny 
  

liczebność 253 430 56 739 
% z region 34,2% 58,2% 7,6% 100,0% 
% z firma 25,1% 24,5% 28,0% 24,9% 
% z ogółem 8,5% 14,5% 1,9% 24,9% 

 
 
Południowy 
   

liczebność 125 208 35 368 
% z region 34,0% 56,5% 9,5% 100,0% 
% z firma 12,4% 11,8% 17,5% 12,4% 
% z ogółem 4,2% 7,0% 1,2% 12,4% 

 
 
Wschodni 

liczebność 135 249 25 409 

% z region 33,0% 60,9% 6,1% 100,0% 

% z firma 13,4% 14,2% 12,5% 13,8% 
% z ogółem 4,6% 8,4% ,8% 13,8% 

 
Północno-
Zachodni 
  
  

liczebność 225 424 41 690 
% z region 32,6% 61,4% 5,9% 100,0% 
% z firma 22,3% 24,1% 20,5% 23,3% 
% z ogółem 7,6% 14,3% 1,4% 23,3% 

 
 
Południowo-
Zachodni 
   

liczebność 85 139 11 235 
% z region 36,2% 59,1% 4,7% 100,0% 
% z firma 8,4% 7,9% 5,5% 7,9% 
% z ogółem 2,9% 4,7% ,4% 7,9% 

 
 
Północny 
 
 

liczebność 184 306 32 522 

% z region 35,2% 58,6% 6,1% 100,0% 

% z firma 18,3% 17,4% 16,0% 17,6% 
% z ogółem 6,2% 10,3% 1,1% 17,6% 

 
 
Ogółem 

liczebność 1007 1756 200 2963 
% z region 34,0% 59,3% 6,7% 100,0% 
% z firma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% z ogółem 34,0% 59,3% 6,7% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne.  

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że wynik testu chi-
kwadrat: χ2= 10,081; df = 10; p > 0,40  oznacza, że nie istniał istotny staty-
stycznie związek pomiędzy jakością firm, której kryterium jest wskaźnik ren-
towności sprzedaży netto a regionami. Rys. 4.16 ilustruje ich ilość wg jakości            
w regionach i niestety nie oddaje on istoty rzeczy bo ilości całkowite firm w re-
gionach były różne. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że wśród badanych naj-
większa była ilość firm średnich, które przede wszystkim występują na terenach 



183 
 

regionów centralnego, północno – zachodniego i północnego. Mniejsza ich ilość 
występowała na terenach regionów wschodniego, południowego i południowo – 
zachodniego. Firmy słabe sytuowały się w regionach centralnym, północno – 
zachodnim i północnym, a najmniej ich było w regionie południowo – zachod-
nim. Najwięcej firm dobrych było w regionie centralnym, a najmniej w regionie 
południowo – zachodnim. 
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Rys. 4.16. Liczności firm wg jakości w regionach w latach 1998 –2002 (na podstawie wskaźnika ren-
towności sprzedaży netto) 
Źródło: opracowanie własne. 
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Regiony a wskaźnik rentowności kapitału własnego 

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że wynik testu chi-
kwadrat: χ2= 7,373; df = 10; p > 0,65  oznacza, że nie istniał istotny statystycz-
nie związek pomiędzy jakością firm, której kryterium jest wskaźnik rentowności 
kapitału i regionami. Rys. 4.17 ilustruje liczności firm według jakości w regio-
nach i niestety nie oddaje on istoty rzeczy, bo ilości całkowite firm w regionach 
są różne.   
 

 
 

Tabela 4.46  
Regiony a jakość firm według wskaźnika rentowności kapitału własnego w latach 1998 - 2002 
 
Region  

firma ogółem 
  słaba średnia dobra 

  
 
Centralny 
  

liczebność 169 546 31 746 
% z region 22,7% 73,2% 4,2% 100,0% 
% z firma 26,6% 24,5% 23,8% 24,9% 
% z ogółem 5,6% 18,2% 1,0% 24,9% 

 
 
Południowy 
   

liczebność 72 275 24 371 
% z region 19,4% 74,1% 6,5% 100,0% 
% z firma 11,3% 12,3% 18,5% 12,4% 

% z ogółem 2,4% 9,2% ,8% 12,4% 

 
 
Wschodni 

liczebność 91 309 15 415 
% z region 21,9% 74,5% 3,6% 100,0% 
% z firma 14,3% 13,9% 11,5% 13,9% 
% z ogółem 3,0% 10,3% ,5% 13,9% 

 
Północno-
Zachodni 
  
  

liczebność 146 524 32 702 
% z region 20,8% 74,6% 4,6% 100,0% 
% z firma 23,0% 23,5% 24,6% 23,5% 
% z ogółem 4,9% 17,5% 1,1% 23,5% 

 
 
Południowo-
Zachodni 
   

liczebność 46 180 9 235 
% z region 19,6% 76,6% 3,8% 100,0% 
% z firma 7,2% 8,1% 6,9% 7,9% 

% z ogółem 1,5% 6,0% ,3% 7,9% 

 
 
Północny 
 
 

liczebność 111 394 19 524 
% z region 21,2% 75,2% 3,6% 100,0% 
% z firma 17,5% 17,7% 14,6% 17,5% 
% z ogółem 3,7% 13,2% ,6% 17,5% 

 
 
Ogółem 

liczebność 635 2228 130 2993 
% z region 21,2% 74,4% 4,3% 100,0% 
% z firma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% z ogółem 21,2% 74,4% 4,3% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne.  
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Na podstawie przeprowadzonych badań usytuowania firm według wskaź-
nika rentowności kapitału własnego stwierdzono, że najwięcej w tej grupie było 
firm średnich. Największa ich liczba występowała na terenie regionów central-
nego, północno – zachodniego i północnego, a najmniejsza w regionie wschod-
nim, południowym i południowo – zachodnim. Drugie miejsce zajmowały firmy 
słabe, których największa ilość występowała na terenie regionów centralnego, 
północno – zachodniego i północnego, a najmniejsza w regionach wschodnim, 
południowym i południowo – zachodnim. Najmniej było w tym gronie firm do-
brych. Największa ich ilość znajdowała się w regionach północno – zachodnim, 
centralnym i południowym, a najmniejsza w północnym, wschodnim i połu-
dniowo – zachodnim. 
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Rys. 4.17. Liczności firm wg jakości w regionach w latach 1998 –2002 (na podstawie wskaźnika ren-
towności kapitału własnego) 
Źródło: opracowanie własne. 

 

  

 Należy podkreślić, że liczba firm według podziału jakościowego miała 
silny związek z poziomem uprzemysłowienia danego regionu. Na podstawie 
wyników przeprowadzonych badań można wnioskować, że najwięcej firm do-
brych przemysłu rolno – spożywczego zlokalizowanych było w centralnej i pół-
nocnej Polsce. Ogólna liczba badanych firm wpłynęła również na to, że na tych 
terenach występowało najwięcej firm średnich i słabych. Można również wnio-
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skować, że usytuowanie firm według kryterium jakości w przeprowadzonych 
badaniach odzwierciedliło stan rozwoju regionów, w których te firmy były zlo-
kalizowane. 
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Rozdział 5 
 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEMYSŁU               
ROLNO – SPOŻYWCZEGO SEKTORA                                
AGROBIZNESU W WOJEWÓDZTWIE                                 

MAŁOPOLSKIM  
 

5.1. Miejsce, rola i zakres badań przemysłu rolno – spożywczego  
w województwie małopolskim 

 
Reforma administracyjna Polski wprowadzona w 1999 roku stworzyła dwa 

nowe szczeble samorządu lokalnego, czego efektem była między innymi zmiana 
ilości województw, ich granic i nazw. Z ówczesnych województw krakowskiego 
i nowosądeckiego oraz części województw: bielskiego, kieleckiego, katowickie-
go, krośnieńskiego i tarnowskiego powstało województwo małopolskie, które 
tworzą 22 powiaty, 182 gminy, 1904 sołectwa, 56 miast i 2630 wsi. Powierzch-
nia województwa małopolskiego wynosi 15 108 km² i zajmuje 12 miejsce                 
w kraju. Małopolska ma 3 mln 270 tys. mieszkańców, co plasuje ją pod wzglę-
dem ilości mieszkańców na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jed-
ną z najwyższych w kraju, gdyż wynosi 216,2 osób/km², podczas gdy średnia 
krajowa to 122 osób/km²215. Powierzchnia użytków rolnych województwa ma-
łopolskiego w 2005 roku wynosiła ogółem 808 194 ha, w tym grunty orne 539 
803 ha, sady 14 292 ha, łąki 198 462 ha, pastwiska 55 637 ha, lasy i grunty leśne 
444 750 ha, pozostałe grunty i nieużytki 266 030 ha. Dochody budżetu własne 
ogółem wyniosły 3 053 885 843 zł, w tym dochody budżetu własne – podatek 
rolny 57 046 422 zł, dochody budżetu własne - podatek od nieruchomości 819 
919 029 zł, dochody budżetu własne - podatek od środków transportowych 48 
536 675 zł, a dochody budżetu własne z opłat lokalnych 3 892 533 zł. 

Małopolska zajmuje tereny położone na skrzyżowaniu ważnych szlaków 
komunikacyjnych, którymi są szlaki tranzytowe ze wschodu na zachód i z pół-
nocy na południe w postaci linii kolejowych i dróg krajowych. Województwo 
Małopolskie na południu sięga do granicy państwa (z Republiką Słowacką), od 
zachodu graniczy z województwem śląskim, od północy ze świętokrzyskim,              
a od wschodu z podkarpackim. Środowisko geograficzne województwa mało-
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polskiego i jego klimat są zróżnicowane, a ukształtowanie powierzchni ma cha-
rakter zdecydowanie górski i wyżynny. Województwo małopolskie posiada 
urozmaiconą rzeźbę terenu, gdyż 9% województwa leży poniżej 200 m n.p.m.,     
a ponad 50% powyżej 500 m n.p.m. Na terenie województwa funkcjonują trzy 
Euroregiony: Euroregion Tatry – na południu, Euroregion Beskidy – na połu-
dniowym zachodzie i Euroregion Karpacki – na wschodzie. Małopolska leży             
w strefie klimatu umiarkowanego. W regionie występuje duża amplituda tempe-
ratur wynikająca ze znacznego zróżnicowania wysokości. Małopolska jest boga-
ta w surowce mineralne, a niektóre z nich zajmują ważną pozycję w krajowym i 
regionalnym bilansie zasobów. Do najważniejszych surowców mineralnych 
używanych w przemyśle spożywczym należy zaliczyć złoża soli kamiennej              
w okolicach Bochni oraz duże ilości wód mineralnych w takich miejscowo-
ściach jak Krynica i Muszyna. 

Województwo małopolskie jest regionem bardzo zróżnicowanym pod 
względem poziomu rozwoju gospodarczego. Jego rola w gospodarce kraju jest 
bardzo znacząca, gdyż wytwarza 7,4% PKB, co plasuje go na 4 miejscu w kraju. 
Na terenie województwa bardzo dobrze rozwinięty jest przemysł i budownic-
two, a ich udział w globalnej wartości produkcji sprzedanej wynosi odpowied-
nio 7% i 8%. W wielu gałęziach przemysłu dominuje gospodarka tradycyjna – 
praco-, materiało- i kapitałochłonna o bardzo niskim poziomie konkurencyjności 
międzynarodowej. W województwie małopolskim występuje niska w porówna-
niu do średniej krajowej stopa bezrobocia – 11,5%216. Za najważniejsze rozwo-
jowe rodzaje przemysłu, których udział w produkcji przemysłowej regionu wy-
nosi około 20 % należy uznać przemysły: kablowy, telekomunikacyjny, kompu-
terowy, farmaceutyczny, poligraficzny i materiałów budowlanych. Znaczenie 
tych przemysłów wciąż wzrasta, niemniej jednak nadal podstawę gospodarki 
stanowią tradycyjne gałęzie, w tym: hutnictwo, ciężka chemia, górnictwo, 
przemysł metalowy, tytoniowy i spożywczy. Na terenie województwa znajdują 
się obszary 4 okręgów przemysłowych: Krakowski, Jaworznicko-Chrzanowski, 
Tarnowsko-Rzeszowski i Karpacki.  

Większość z funkcjonujących firm to jednostki zaliczane do sektora MSP.   
W rejestrze REGON na koniec grudnia 2004 r. zarejestrowanych było 288 773 
podmiotów, z czego 9047 stanowiły firmy z sektora publicznego (to 8,1% liczby 
podmiotów w kraju), w tym 223,6 tys. to firmy osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. Pod względem struktury własności większość stanowi-
ły podmioty sektora prywatnego – 96,9%. Najwięcej podmiotów gospodarczych 

                                                                                                                                                         
215 Województwo małopolskie, Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/. 
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zarejestrowanych było w podregionie krakowsko–tarnowskim – 104,7 tys. 
(36,2% ogółu), w Krakowie – 104,1 tys. (36,0%), a w podregionie nowosądec-
kim tylko 80,1 tys. (27%). Dynamika przyrostu ilości przedsiębiorstw w okresie 
1999-2004 wyniosła 119%. W latach 1999-2004 saldo podmiotów nowo zareje-
strowanych i zlikwidowanych wynosiło ok. 46 tys., spośród których ponad 99% 
stanowią firmy sektora MSP. Pod względem wielkości małopolskie firmy to 
głównie małe podmioty gospodarcze, 94,8% z nich (273,9 tys.) to firmy zatrud-
niające do 9 osób (mikroprzedsiębiorstwa), ok. 4,2% (12,3 tys.) to firmy zatrud-
niające od 10 do 50 pracowników, ok. 0,8% (2,28 tys.) to firmy zatrudniające od 
50 do 250 pracowników, a ok. 0,13% zatrudnia powyżej 250 pracowników. Jed-
nocześnie ponad połowa największych (pod względem zatrudnienia) firm zloka-
lizowanych jest w Krakowie217. 

Do największych firm przemysłu rolno - spożywczego województwa mało-
polskiego należą: Browar Okocim w Brzesku (Oddział Carlsberg Polska), Can-
Pack S.A. w Krakowie (opakowania), Zakład Produkcyjny Coca-Cola HBC Pol-
ska Sp. z o.o. Filia Niepołomice (napoje), Grupa Maspex w Wadowicach (napo-
je), Wawel S.A. w Krakowie (słodycze), Destylarnia „Polmos” w Krakowie 
S.A. (napoje alkoholowe). W 2003 roku w województwie działało 2426 firm                
z udziałem kapitału zagranicznego, które zatrudniały łącznie ok. 76 tysięcy pra-
cowników. Wśród przedsiębiorstw przemysłu spożywczego można wymienić 
duński Carlsberg i amerykańską Coca – colę.  

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym woje-
wództwa małopolskiego umożliwia rozwiązywanie skomplikowanych proble-
mów społeczno – gospodarczych. Ma na to wpływ wiele funkcji, które spełnia ta 
grupa przedsiębiorstw  w regionie. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć 
to, że MSP: 

- dynamicznie wpływają na rozwój gospodarki regionalnej, 
- są elastyczne względem dostosowania do zmieniających się warunków 

otoczenia, 
- wpływają na innowacje i kreatywność w pozyskiwaniu nowych rozwią-

zań, 
- wpływają na rozwój rynku lokalnego i regionalnego, 
- przyczyniają się do wzrostu lokalnego poziomu zatrudnienia. 
Badania empiryczne zostały przeprowadzone w 2007 roku, w 289 firmach 

zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego z podziałem na wy-
brane branże przemysłu rolno – spożywczego. Na przykładzie tej zbiorowości 

                                                                                                                                                         
216 Ibidem.... Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/. 
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przeprowadzono analizę uwarunkowań mikroekonomicznych wpływających na 
rozwój badanych firm tj. oceny zasobów czynników produkcji, czynników spo-
łeczno – demograficznych i stanu infrastruktury. Respondentami byli właścicie-
le firm lub osoby pełniące w nich funkcje menedżerskie. Przy opracowywaniu 
wyników badań wyeliminowano ankiety niekompletne, zawierające sprzeczne 
informacje lub błędy natury formalnej. W rezultacie z wcześniej sporządzonych 
300 ankiet wzięto pod uwagę 289, na podstawie których opracowano wyniki. Za 
determinanty decydujące o stopniu rozwoju przedsiębiorstw wybranych branż 
przemysłu rolno – spożywczego przyjęto czynniki zewnętrzne, wewnętrzne, sys-
temowe i organizacyjne, które w większym lub mniejszym stopniu decydują o 
ich funkcjonowaniu. Wiele z tych czynników jest ze sobą skorelowanych i jed-
nocześnie powiązanych z rozwojem przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożyw-
czego. Badania wyznaczonych czynników dostarczyły wiele informacji wyzna-
czających zależność stanu istniejącego i przyszłego przedsiębiorstw od warun-
ków ograniczających otoczenia, jako zmiennych egzogenicznych. Jako termin 
badania wyznaczono 2006 r. gdyż w ten sposób zaprezentowano aktualny stan           
i determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw w dwa lata po pełnej akcesji 
Polski do Unii Europejskiej. Zaprezentowane wyniki badań mogą stanowić 
przesłanki diagnozy konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu rolno – spo-
żywczego na rynku unijnym. 

W testach badających związek pomiędzy wybranymi pytaniami z ankiety 
zastosowano test chi-kwadrat dla tablic wielodzielczych. Pod każdą z tabel po-
dano wynik testu, liczbę stopni swobody oraz zaznaczono poziom istotności. 
Przyjęto trzy poziomy istotności 0,05 zaznaczane również * (istotny statystycz-
nie), 0,01 (**) (bardzo istotny statystycznie), oraz 0,001 (***) (bardzo wysoce 
istotny statystycznie). Są to trzy typowe używane w analizach statystycznych 
poziomy istotności. Wybór testu (chi-kwadrat dla tablic wielodzielczych) został 
podyktowany charakterem badanych cech (pytań a ankiety). Odpowiedzi na 
każde z pytań ankiety - jeżeli traktować je jako zmienne losowe - to zmienne 
skategoryzowane (czyli cechy mierzalne pogrupowane w klasy np. zysk, obrót 
l.prac) lub zmienne nominalne (porządkowe lub nie). Jedynym możliwym do 
zastosowania testem badającym związek pomiędzy takimi cechami jest właśnie 
test chi-kwadrat dla tablic wielodzielczych. 

Dokonując identyfikacji stanu przedsiębiorstw przemysłu rolno – spo-
żywczego dokonano wyboru najważniejszych jego branż do przeprowadzenia 
badań. Wybór ten miał charakter celowy. Badaniu poddano firmy z branży zbo-

                                                                                                                                                         
217 Program samorządowy. Województwo Małopolskie. Komitet Wyborczy PiS, Warszawa 2006 s. 9. 
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żowej (30), branży cukierniczej (96), branży mleczarskiej (36), branży owocowo 
– warzywnej (78) i branży mięsnej (49). Badane ilości firm były różne ze 
względu na dużą rozpiętość ich występowania w wyznaczonych branżach. 
Przedstawiciele nie wszystkich jednostek organizacyjnych byli zainteresowani 
przeprowadzeniem badań. Jednak tak znaczna ilość dokonanych wywiadów, 
które zostały przeprowadzone bezpośrednio z respondentami, daje w miarę pre-
cyzyjny, rzeczywisty obraz funkcjonowania badanych branż. Zasady i specyfika 
wybranych czynników rozwoju w województwie małopolskim na podstawie 
przeprowadzonych badań obrazuje tabela 5.1. 

Przedsiębiorstwa każdej branży zostały poddane badaniu względem: długości 
okresu działalności przedsiębiorstwa (w latach); miejsca działalności 
(wieś/miasto), wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność, 
obsługiwanego obszaru, struktury własności; formy prawnej, zmian formy wła-
sności, liczby zatrudnionych, obrotu i zysku firmy oraz rodzaju działalności. 
Sporządzona w ten sposób faktografia umożliwiła ocenę badanych przedsię-
biorstw pod względem ekonomiczno – organizacyjnym (tabela 5.1).  

Przeważającą formą prawną badanych przedsiębiorstw była firma jednoo-
sobowa, których było 117 (40,77%).  Spółek cywilnych było 47 (16,38%), spó-
łek z ograniczoną odpowiedzialnością 42 (14, 64%), spółdzielni 32 (11,15%), 
spółek jawnych (10,80%), spółek akcyjnych 17 (5,92%), i innych 1 (0,34%). 
Najwięcej firm jednoosobowych funkcjonowało w branży owocowo – warzyw-
nej (37) i cukierniczej (36), a najmniej w branży mleczarskiej (8). W pozosta-
łych branżach - mięsnej i zbożowej - ich liczba wynosiła odpowiednio 22 i 14. 
Świadczy to o dużej przewadze tej formy własności w badanych firmach i przy-
datności do prowadzenia działalności gospodarczej. Najwięcej spółek cywilnych 
zbadano w branży cukierniczej (22), a najmniej w branży mleczarskiej (5) i zbo-
żowej (3). Równie popularnymi jak spółki cywilne były spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, których najwięcej było w branży owocowo – warzywnej 
(13) i cukierniczej (10), a najmniej w branżach mleczarskiej (6) i zbożowej (5). 
Najmniej wśród  badanych firm było spółek akcyjnych, których największa ilość 
przypadała na branżę cukierniczą (6), a najmniejsza na zbożową (1). Interesują-
co przedstawiała się również ilość poszczególnych form własności przedsię-
biorstw w badanych branżach. W branży zbożowej najwięcej było firm jednoo-
sobowych (14), a najmniej spółek akcyjnych (1); w branży cukierniczej najwię-
cej firm jednoosobowych, a najmniej spółek akcyjnych (6) i spółdzielni (4).             
W branży mleczarskiej było natomiast najwięcej spółdzielni (15), a najmniej 
spółek akcyjnych (2). Nie występowały też w ogóle spółki jawne. W branży 
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owocowo – warzywnej wystąpiła zdecydowana przewaga firm jednoosobowych 
(37), a najmniej było spółek jawnych (2). Podobnie sytuacja kształtowała się             
w branży mięsnej, gdzie najwięcej zbadano firm jednoosobowych (22), a naj-
mniej spółdzielni (1). 

Drugim kryterium, które zostało poddane badaniu był średni okres funkcjo-
nowania przedsiębiorstw w poszczególnych branżach. Z wyliczeń uzyskanych 
na postawie odpowiedzi respondentów wynika, że były to najczęściej przedsię-
biorstwa funkcjonujące powyżej 20 lat, co stwierdzono w branżach zbożowej, 
cukierniczej i mleczarskiej. W branży mięsnej średni okres funkcjonowania za-
mknął się w przedziale 16 – 20 lat, a w branży owocowo – warzywnej 6 – 10 lat. 
Odsetek firm funkcjonujących powyżej 20 lat był w kolejności w takich bran-
żach, jak mleczarska (44,44%), zbożowa (37.93%) i cukiernicza (23,96%). 
Najwyższy odsetek najmłodszych firm (do 5 lat) wystąpił w branży owocowo – 
warzywnej (17,96%) i cukierniczej (15,62%), a najniższy w branży mleczarskiej 
(2,78%).  

Większość badanych firm prowadziła działalność na terenach miejskich 
(77,82%), gdzie zdecydowaną przewagę miały firmy w branżach cukierniczej 
(82,98%) i mleczarskiej (80,56%). Najmniej firm na terenach miejskich prowa-
dzonych było w branży zbożowej, których odsetek wynosił 68,9%. Z kolei naj-
więcej z ogółu badanych firm na terenach wiejskich funkcjonowało w branży 
zbożowej (31,03%), a najmniej w branży cukierniczej (17,02). Niewątpliwie 
było to związane z bliskim rynkiem zbytu produkowanych towarów przez 
przedsiębiorstwa tych branż. Bardzo interesująco wyglądała struktura rodzaju 
działalności badanych przedsiębiorstw wśród których zdecydowanie dominował 
handel (42,16%), którego przewaga zaznaczyła się w takich branżach jak owo-
cowo – warzywna (52,21%), cukiernicza (46,11%), mięsna (43,02%) i mleczar-
ska (42,65%), a najmniej było ich w branży zbożowej (26,83%). Drugi najwyż-
szy odsetek firm zajmował się produkcją (41,14%), których najwięcej wystąpiło 
w branży zbożowej (68,29%), cukierniczej (41,92%) i mięsnej (41,86%), a naj-
mniej było ich w branży owocowo – warzywnej (28,32%). Ponadto firmy zaj-
mowały się transportem (2,37%), usługami (5,41%), skupem (6,57%) i inną 
działalnością (0.35%). Najwięcej firm transportowych zbadano w branży cu-
kierniczej (5,99%), a najmniej w branży owocowo - warzywnej (1,77%).                      
W branży owocowo – warzywnej zbadano natomiast najwięcej firm usługo-
wych, których z kolei najmniej jest w branży mięsnej (2,33%). Najwięcej firm 
zajmujących się skupem zbadano w branży mleczarskiej (13,24%) i mięsnej 
(10,47%), a najmniej w branży cukierniczej (1,20%).  
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We wszystkich badanych branżach najwięcej firm funkcjonowało w miej-
scowościach o liczbie mieszkańców powyżej 100 000, najwięcej wśród nich             
w branży cukierniczej (43,75%) i owocowo – warzywnej (43,24%), a najmniej 
w branżach zbożowej (27,59%) i mięsnej (26,09%). Najmniej firm z badanych 
branż występuje w miejscowościach liczących od 10 000 do 19 999 mieszkań-
ców.  

 
Tabela 5.1. 
Ogólna charakterystyka wybranych czynników rozwoju w województwie małopolskim na podstawie 
przeprowadzonych badań 
 

 
Wyszczególnienie 

 

Branża 
zbożowa 

Branża cu-
kiernicza 

Branża mle-
czarska 

Branża 
ow.– warz. 

Branża mię-
sna 

Ogółem 
/średnio 

 
Liczba przedsiębiorstw 
 

 
30 

 
96 

 
36 

 
78 

 
49 

 
289 

 
Przeważająca struktura 
własności 
 

 
Osoba fizycz-

na 

 
Osoba fizycz-

na 

 
Osoba  
prawna 

 
Osoba fizycz-

na 

 
Osoba fizycz-

na 

 
Osoba fizycz-

na 

 
Najpopularniejsza forma 
prawna 
 

 
Firma jednoo-

sobowa 

 
Firma jednoo-

sobowa 

 
Spółdzielnia 

 
Firma jednoo-

sobowa 

 
Firma jednoo-

sobowa 

 
Firma jednoo-

sobowa 

Średni okres funkcjono-
wania przedsiębiorstwa 

 
> 20 lat 

 
> 20 lat 

 
> 20 lat 

 
6 – 10 lat 

 
16 – 20 lat 

 
> 20 lat 

% firm zlokalizowanych 
w mieście 

 
68,97 

 

 
82,98 

 
80,56 

 

 
74,67 

 
78,72 

 
77,18 

% firm zlokalizowanych 
na wsi 

 
31,03 

 
17,02 

 
19,44 

 
25,33 

 
21,28 

 
22,82 

 
Rodzaj prowadzonej 
działalności  
/najczęstszy/ 

 
Produkcja 

 

 
Handel 

 
Handel 

 
Handel 

 
Handel 

 
Handel 

Wielkość miejscowości , 
w jakich zlokalizowane 
są firmy /pod względem 
liczby osób/ 

 
> 100 000 

 
> 100 000 

 
> 100 000 

 
> 100 000 

 
> 100 000 

 
> 100 000 

 
Obsługiwany rynek zbytu 

 
Powiat 

 

 
Powiat 

 
Woj. mało-

polskie 

 
Cały kraj 

 
Woj. mało-

polskie 

Powiat / 
Woj. mało-

polskie 
Średni przedział zatrud-
nienia /osób/ 

 
9-49 

 

 
9-49 

 

 
50-249 
> 250 

 
≤ 8 

 
9-49 

 

 
9-49 

 
 
Średni obrót firm 

 
1 – 10 mln zł 

 
1 – 10 mln zł 

 
1 – 10 mln zł 

 
≤ 100 tys. zł. 

 
101 tys. –  
1 mln zł 

 
1 – 10 mln zł 
 

 
Średni zysk firm 
 

 
1- 100 tys. zł 

 
1- 100 tys. zł 

 
1- 100 tys. zł 

 
1- 100 tys. zł 

 
1- 100 tys. zł 

 
1- 100 tys. zł 

Zmiana formy  
własności 
/%/ 

 
24,11 

 

 
17,28 

 
14,29 

 
8,47 

 
12,50 

 
15,33 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Najczęściej obsługiwanym rynkiem zbytu było województwo małopolskie 
(branża mleczarska i mięsna) i powiat (branża zbożowa i cukiernicza), a najwię-
cej firm obsługujących cały kraj działało w branży owocowo - warzywnej.  
Średni przedział zatrudnienia w badanych firmach wyniósł 9 – 49 osób i był 

jedynie wyższy w branży mleczarskiej (w dwóch przedziałach 50 - 249 i powy-
żej 250 osób) oraz niższy w branży owocowo – warzywnej (do 8 osób). Średni 
obrót badanych firm znalazł się w przedziale 1 000 001 – 10 000 000 zł, a średni 
zysk 100 001 – 1 000 000 zł.  

Najlepsze w zakresie osiągniętego obrotu okazały się firmy z branży mle-
czarskiej, które osiągnęły najwyższy obrót w przedziałach 1 000 001 – 10 mln zł 
(43,39%) i powyżej 10 mln zł (9,68%). Wysokie obroty powyżej 10 mln zł osią-
gnęły także pozostałe branże: mięsna (8%), cukiernicza (4,65), owocowo – wa-
rzywna (4,11%) i zbożowa (3,33%).  

Najwyższy zysk wypracowały firmy branży mleczarskiej, wśród których 
zyskiem powyżej 10 mln zł mogło pochwalić się 3,13% a zamykającym się w 
przedziale 1 000 001 – 10 000 000 zł 21,88%. Zmiany form własności dokonało 
po 1990 roku średnio 15,33% firm, co można uznać za niewielki odsetek w sto-
sunku do następujących zmian transformacyjnych tego okresu zachodzących w 
naszym kraju. Najwięcej zmian odbyło się w branży zbożowej (24,11%), a naj-
mniej w branży owocowo – warzywnej (8,47%) w badanych firmach. 

 
5.2. Czynniki zewnętrzne determinujące rozwój przedsiębiorstw wybranych 
branż przemysłu rolno – spożywczego 
 
 W celu zobrazowania i oceny czynników zewnętrznych badanych przed-
siębiorstw przemysłu rolno – spożywczego posłużono się w ankiecie jedenasto-
ma pytaniami,. Czynniki zewnętrzne można traktować jako pozytywne szanse                
i okazje dla badanych przedsiębiorstw eksponując kluczowe, pozwalające na 
utrzymanie pozycji i wpływające na osłabienie zagrożeń. Ponadto szanse mogą 
pozytywnie oddziaływać na rozwój, jak również niwelowanie wszelkich barier 
występujących w otoczeniu. Z drugiej strony należy pamiętać, że czynniki ze-
wnętrzne mogą także w sposób negatywny oddziaływać na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw, tworząc zagrożenia dla ich funkcjonowania i rozwoju. Identy-
fikacja kluczowych czynników występujących w otoczeniu umożliwia likwida-
cję przeszkód dla utrzymania ich pozycji, perspektyw rozwoju lub ekspansji. 
Jedną z podstawowych zasad budowy prawidłowej strategii jest skuteczna iden-
tyfikacja czynników zewnętrznych, które mogą pomagać lub przeszkadzać                 
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w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jako przykładowe czynniki ze-
wnętrzne, które uważane są za jedne z najważniejszych, można wymienić poli-
tykę gospodarczą prowadzoną przez państwo, tendencje rynkowe, czy politykę 
subwencjonowania i dotacji. 

Przeprowadzone badania czynników zewnętrznych miały na celu jasne 
określenie sytuacji przedsiębiorstw wybranych branż przemysłu rolno – spo-
żywczego w województwie małopolskim względem otoczenia, w którym przy-
szło im funkcjonować w dwa lata po pełnej akcesji do grupy państw Unii Euro-
pejskiej. W kolejno zadawanych pytaniach respondenci mieli za zadanie ocenić 
pozytywny i negatywny wpływ czynników warunkujących rozwijanie działalno-
ści przedsiębiorstw, kształtowanie się poziomu konkurencji występującej na 
rynkach zbytu, wpływ na działalność przedsiębiorstwa przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej, wpływ przekształceń transformacyjnych gospodarki na po-
lepszenie się pozycji przedsiębiorstwa na rynku, jakość usług publicznych, oso-
bisty kontakt z podmiotami administracji państwowej, zainteresowanie przez 
władze publiczne usuwaniem barier dla funkcjonowania firm, lokalnego klimatu 
dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz chęci i możliwości korzystania 
z unijnych form wsparcia finansowego lub innych, proponowanych przez insty-
tucje realizujące zadania z zakresu przedsiębiorczości. 

 Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga racjonalnego postępowa-
nia, które ma pomóc w funkcjonowaniu firmy i jej rozwoju. W przypadku uchy-
bień w tym zakresie, których przyczyną mogą być czynniki zewnętrzne, można 
posłużyć się metodami restrukturyzacji naprawczej lub rozwojowej. Jednak dla 
zachowania prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstwa należy wyekspo-
nować te czynniki, które w największym stopniu wpływają pozytywnie na roz-
wijanie działalności. W przeprowadzonych badaniach za czynniki pozytywne 
przyjęto: ulgi w systemie podatkowym, korzystne prawo gospodarcze, małą od-
ległość rynków zbytu, duży i chłonny rynek zbytu, dostęp do źródeł finansowa-
nia, brak trudności z pozyskaniem kapitału, niskie koszty materiałów, dużą po-
wierzchnię produkcyjną, niską konkurencję cenową, wysoko wykwalifikowaną 
kadrę, dużą ilość odpowiednich kandydatów do zatrudnienia, szeroką  wiedzę 
pracowników na temat organizacji i zarządzania firmą i inne. Odpowiedź na py-
tanie polegała na uszeregowaniu w kolejności wymienionych czynników, które 
w największym stopniu wpływają pozytywnie na rozwijanie działalności pro-
wadzonego przez nich przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych ba-
dań stwierdzono, że czynniki zewnętrzne o charakterze pozytywnym można po-
dzielić na trzy grupy – mocne, średnie i słabe. Pomimo występowania rozbież-
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ności, we wszystkich branżach jako najważniejsze mocne czynniki zewnętrzne 
mające pozytywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej wymienio-
no w kolejności: dużą ilość odpowiednich kandydatów do zatrudnienia, dużą 
powierzchnię produkcyjną oraz niską konkurencję cenową. Do grupy  czynni-
ków mających średni wpływ zaliczono: korzystne prawo gospodarcze, dostęp do 
źródeł finansowania, ulgi w systemie podatkowym i niskie koszty surowców 
pochodzenia rolniczego. Jako słabiej oddziaływujące czynniki zewnętrzne wy-
mieniano w kolejności: małą odległość do rynków zbytu oraz duży i chłonny 
rynek zbytu. Na uwagę zasługuje branża mięsna, w której przedsiębiorcy są za-
interesowani przede wszystkim wykwalifikowaną kadrą oraz sprzyjającymi 
ulgami w systemie podatkowym, korzystnym prawem gospodarczym oraz niską 
konkurencją cenową. Związane jest to niewątpliwie z koniecznością funkcjono-
wania przedsiębiorstw tej branży na krajowym i unijnym rynku w związku              
z ograniczeniami na rynku wschodnim. W branży zbożowej najchętniej wymie-
niano potrzebę posiadania dużej powierzchni produkcyjnej, w branży cukierni-
czej niskie koszty surowców pochodzenia rolniczego, a w branżach mleczar-
skiej, owocowo – warzywnej i mięsnej zarządzający są zainteresowani dużą ilo-
ścią odpowiednich kandydatów do zatrudnienia. Jako najmniej wartościowe po-
zytywne czynniki zewnętrzne w branży zbożowej wymieniono: małą odległość 
oraz duży i chłonny rynek zbytu, w branży cukierniczej, mleczarskiej, owocowo 
– warzywnej i mięsnej jednogłośnie duży i chłonny rynek zbytu. 
 Jako drugie zbadano czynniki, które w największym stopniu wpływają 
negatywnie na rozwijanie działalności przedsiębiorstwa. W przeprowadzonych 
badaniach za czynniki negatywne przyjęto: konkurencję zagraniczną, konkuren-
cję krajową, skomplikowane prawo gospodarcze, konieczność dostosowania się 
do wymagań UE, funkcjonowanie administracji lokalnej, niekorzystny system 
podatkowy, dużą odległość rynków zbytu, brak wystarczającego rynku zbytu, 
słaby dostęp do źródeł finansowania, wysokie koszty energii, wysokie koszty 
pracy, konkurencję cenową, przestarzały park maszynowy, zbyt małą po-
wierzchnię produkcyjną, wysokie koszty materiałów, trudności z pozyskaniem 
kapitału, słabo wykwalifikowaną kadrę, brak odpowiednich kandydatów do za-
trudnienia, brak wiedzy na temat organizacji i zarządzania firmą przez kandyda-
tów na rynku pracy, wysokie koszty pracy, problemy komunikacyjne, korupcję    
i inne. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono także, że czynniki 
zewnętrzne o charakterze negatywnym można podzielić na trzy grupy – mocne, 
średnie i słabe. Tu również wystąpiły różnice pomiędzy badanymi branżami, 
niemniej jednak wśród mocnych czynników mających negatywny wpływ na 
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funkcjonowanie przedsiębiorstw w badanych branżach wymieniono w kolejno-
ści: korupcję, problemy komunikacyjne, brak wystarczającej wiedzy na temat 
organizacji i zarządzania firmą przez kandydatów na rynku pracy, słabo wykwa-
lifikowaną kadrę oraz wysokie koszty surowców podstawowych. Do grupy 
czynników mających średni negatywny wpływ na rozwijanie działalności przed-
siębiorstwa respondenci zaliczyli w kolejności: dużą odległość rynków zbytu, 
słaby dostęp do źródeł finansowania, konkurencję zagraniczną i cenową, brak 
wystarczającego rynku zbytu, funkcjonowanie administracji lokalnej i wysokie 
koszty nośników energii. Jako słabiej znaczące i zaliczane do trzeciej grupy 
czynników negatywnych respondenci zaliczyli: konieczność dostosowania się 
do wymagań Unii Europejskiej, skomplikowane prawo gospodarcze, nieko-
rzystny system podatkowy oraz konkurencję na krajowym rynku. W branży 
mleczarskiej i zbożowej najważniejszym czynnikiem była korupcja, w branży 
cukierniczej problemy komunikacyjne, w branży owocowo – warzywnej brak 
odpowiednich kandydatów do zatrudnienia, a w branży mięsnej brak wystarcza-
jącej wiedzy na temat organizacji i zarządzania przez ewentualnych kandydatów 
do pracy. Jako najmniej istotne dla branży zbożowej okazały się skomplikowane 
prawo gospodarcze, a dla pozostałych konkurencja krajowa.  
 Oceniając poziom konkurencji występującej na rynkach zbytu responden-
ci uznali go za bardzo duży, chociaż i tutaj wystąpiły rozbieżności co do oceny 
w poszczególnych branżach. Na ogólny wynik wpłynęła niewątpliwie branża 
zbożowa, w której respondenci bardzo duży jej wpływ uznali w 66,33%, a w 
pozostałych branżach przewagę miał „duży” wpływ. Należy również podkreślić, 
że w ponad 90% odpowiedzi respondenci uznali poziom konkurencji na rynkach 
zbytu za duży i bardzo duży (tabela 5.2). 

Tabela 5.2 
Ocena poziomu konkurencji występującej na rynkach zbytu 

 
Poziom konku-
rencji na ryn-
kach zbytu 

Branża 
zbożowa 

Branża cukierni-
cza 

Branża 
mleczarska 

Branża owocowo 
-warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Razem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Bardzo duży 19 63,33 43 44,79 19 52,78 35 44,87 21 44,68 50,09 
Duży 10 33,33 47 48,96 15 41,67 36 46,16 24 51,06 44,23 

Znikomy 1 3,33 6 6,25 2 5,55 7 8,97 2 4,26 5,68 
RAZEM: 30 100 96 100 36 100 78 100 47 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

 Wykorzystując test chi-kwadrat (χ2, który może być wykorzystywany do 

badania zgodności zarówno cech mierzalnych, jak i niemierzalnych wyznaczono 
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związek pomiędzy poziomem konkurencji z miejscem prowadzenia działalności 

gospodarczej (tabela 5.3). 

Tabela 5.3 
Związek poziomu konkurencji z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. 

  

 Poziom konkurencyjności 
  

Miejsce działalności 
Ogółem 

 wieś miasto 
 
 
Znikomy 
  

N 8 11 19 
% z poziomu 42,1% 57,9% 100,0% 
% z m. dział. 13,6% 5,2% 7,0% 
% ogółem 3,0% 4,1% 7,0% 

 
 
Duży 
 

N 29 93 122 
% z poziomu 23,8% 76,2% 100,0% 
% z m. dział. 49,2% 44,1% 45,2% 
% ogółem 10,7% 34,4% 45,2% 

 
 
Bardzo duży 
  

N 22 107 129 
% z poziomu 17,1% 82,9% 100,0% 
% z m. dział. 37,3% 50,7% 47,8% 
% ogółem 8,1% 39,6% 47,8% 

  
  
Ogółem 

N 59 211 270 
% z poziomu 21,9% 78,1% 100,0% 
% z m. dział. 100,0% 100,0% 100,0% 
% ogółem 21,9% 78,1% 100,0% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

Wynik testu χ2 = 6,566; df = 2; p < 0,05 * oznacza że istniał statystycznie 
istotny związek poziomu konkurencji z miejscem prowadzenia działalności.               
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że poziom ten był większy w mieście 
(rys.5.1). 
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Rys.5.1. Związek poziom konkurencyjności (pytanie 3 – czynniki zewnętrzne)      
z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.(pytanie 2 – metryczka) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

Respondenci mieli się także ustosunkować do wpływu przystąpienia na-

szego kraju do Unii Europejskiej na działalność swojej firmy. Jako możliwe od-

powiedzi wymieniono wpływ pozytywny, negatywny, pozytywny i negatywny 

jednocześnie oraz nie mający znaczenia. Respondenci jednoznacznie odpowie-

dzieli, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało dla ich działalności 

aspekt jednocześnie pozytywny i negatywny (36.83%), a zaraz po nim stwier-

dzono, że wpływ ten był bez znaczenia (28,62%) i pozytywny (27,58%). Zni-

koma ilość respondentów (6.97%) odpowiedziała, że to wydarzenie miało nega-

tywny wpływ na funkcjonowanie ich firmy (tabela 5.4). 

Tabela 5.4 
Ocena wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na funkcjonowanie firmy 

 
Ocena  

wpływu 
Branża 

zbożowa 
Branża cukierni-

cza 
Branża 

mleczarska 
Branża owocowo 

-warzywna 
Branża  
mięsna 

 
Razem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Pozytywny 5 16,67 20 21,28 11 30,55 22 28,95 19 40,43 27,58 
Negatywny - - 8 8,51 1 2,78 5 6,58 8 17,02 6,97 

Poz. i negatyw. 13 43,33 30 31,91 19 52,78 20 26,32 14 29,79 36,83 
Bez znaczenia 12 40 36 38,30 5 13,89 29 38,17 6 12,78 28,62 

RAZEM: 30 100 94 100 36 100 76 100 47 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
  

Przy pomocy testu chi-kwadrat wyznaczono zależność przystąpienia do 
Unii Europejsjkiej względem liczby pracowników (tabela 5.5). 

Tabela 5.5 
Zależność przystąpienia do UE względem liczby pracowników 

  

 Wpływ przystąpienia do UE 
  

Liczba pracowników 
Ogółem 

 1 - 8 9 - 49 50 - 249 pow. 250 
 
 
Negatywny 
  
  

N 12 7 3 1 23 
% z przyst. 52,2% 30,4% 13,0% 4,3% 100,0% 
% z l prac. 12,8% 6,7% 6,1% 2,9% 8,2% 
% ogółem 4,3% 2,5% 1,1% ,4% 8,2% 

 
Negatywny i 
pozytywny 
równocześnie 

N 72 65 28 19 184 
% z przyst. 39,1% 35,3% 15,2% 10,3% 100,0% 
% z l prac. 76,6% 62,5% 57,1% 55,9% 65,5% 
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% ogółem 25,6% 23,1% 10,0% 6,8% 65,5% 
 
 
Pozytywny 
  

N 10 32 18 14 74 
% z przyst. 13,5% 43,2% 24,3% 18,9% 100,0% 
% z l prac. 10,6% 30,8% 36,7% 41,2% 26,3% 
% ogółem 3,6% 11,4% 6,4% 5,0% 26,3% 

  
  
Ogółem 

N 94 104 49 34 281 
% z przyst. 33,5% 37,0% 17,4% 12,1% 100,0% 
% z l prac. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% ogółem 33,5% 37,0% 17,4% 12,1% 100,0% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

Wynik testu χ2 = 21,416; df = 6; p < 0,01 ** oznacza że istniał staty-
stycznie bardzo istotny związek liczby zatrudnionych pracowników z oceną 
wpływu przystąpienia do UE. Pozytywnie przystąpienie do UE odbierano zde-
cydowanie częściej w firmach zatrudniających  50-249, negatywnie w firmach 
najmniejszych (1-8 pracowników). Zależność tę przedstawia rys. 5.2 . 
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Rys.5.2. Zależność przystąpienia do UE względem liczby pracowników 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

 Następnie zapytano respondentów o wpływ przekształceń polskiej gospo-
darki na polepszenie się sytuacji na rynku, która sprzyjałaby rozwojowi ich firm. 
Respondenci jednoznacznie uznali odpowiedź „trudno powiedzieć” (52,12%) za 
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najtrafniej odzwierciedlającą zaistniałą sytuację. Byli również prawie zgodni co 
do tego, że przekształcenia krajowej gospodarki nie wpływały (26,23%), lub 
wpływały (21,65%) na funkcjonowanie ich firm (tabela 5.6). 
 
 
 

Tabela 5.6 
Ocena wpływu przekształceń polskiej gospodarki na funkcjonowanie firmy 

 
Ocena  

Wpływu 
Branża 

zbożowa 
Branża cukierni-

cza 
Branża 

mleczarska 
Branża owocowo 

-warzywna 
Branża  
mięsna 

 
Razem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Tak 3 10,00 14 14,58 10 28,57 14 18,92 17 36,17 21,65 
Nie 14 46,67 29 30,21 5 14,29 17 22,97 8 17,02 26,23 

Trudno powie-
dzieć 

13 43,33 53 55,21 20 57,14 43 58,11 22 46,81 52,12 

RAZEM: 30 100 96 100 35 100 74 100 47 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 Test chi-kwadrat umożliwił również zbadanie zależności pomiędzy 
wpływem przekształceń polskiej gospodarki na polepszenie się sytuacji przed-
siębiorstwa na rynku, a liczbą pracowników (tabela 5.7). 

Tabela 5.7 
Ocena wpływu przekształceń polskiej gospodarki na polepszenie się sytuacji przedsiębiorstwa 

na rynku a liczba pracowników 
  

 Wpływ przekształceń na sytua-
cję przedsiębiorstwa 
  

Liczba pracowników 
Ogółem 

 1 - 8 9 - 49 50 - 249 
250  

i powyżej 
 
 
Brak wpływu 
  
  

N 31 28 7 5 71 
% z przekszt. 43,7% 39,4% 9,9% 7,0% 100,0% 
% z l prac. 33,7% 26,7% 14,3% 15,2% 25,4% 
% ogółem 11,1% 10,0% 2,5% 1,8% 25,4% 

 
Trudno 
powiedzieć 

N 47 62 27 14 150 
% z przekszt. 31,3% 41,3% 18,0% 9,3% 100,0% 
% z l prac. 51,1% 59,0% 55,1% 42,4% 53,8% 
% ogółem 16,8% 22,2% 9,7% 5,0% 53,8% 

 
 
Istnieje wpływ 
  

N 14 15 15 14 58 
% z przekszt. 24,1% 25,9% 25,9% 24,1% 100,0% 
% z l prac. 15,2% 14,3% 30,6% 42,4% 20,8% 
% ogółem 5,0% 5,4% 5,4% 5,0% 20,8% 

  
  
Ogółem 

N 92 105 49 33 279 
% z przekszt. 33,0% 37,6% 17,6% 11,8% 100,0% 
% z l prac. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% ogółem 33,0% 37,6% 17,6% 11,8% 100,0% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Wynik testu χ2 = 20,983; df = 6; p < 0,01 ** oznacza że istniał staty-
stycznie bardzo istotny związek liczby zatrudnionych pracowników z oceną 
wpływu przekształceń w polskiej gospodarce na sytuację przedsiębiorstwa. Po-
zytywny wpływ przekształceń w polskiej gospodarce zauważono głównie                 
w grupie większych przedsiębiorstw (rys.5.3). 
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Rys.5.3. Ocena wpływu przekształceń własnościowych w zależności od liczby zatrudnionych 
w firmie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

Następnie respondenci oceniali jakość usług publicznych oferowanych na 

terenie wykonywania przez nie działalności gospodarczej, a wśród nich: wspar-

cie dla małych i średnich przedsiębiorstw, ofertę terenów i budynków dla przed-

siębiorstw, wywóz śmieci, komunikację pasażerską, bezpieczeństwo, utrzyma-

nie dróg i ulic, wydawanie zezwoleń przez władze i promocję miasta lub terenu. 

Ogólnie we wszystkich branżach za najlepiej usługi zorganizowane uznano – 
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wywóz śmieci, z którymi prawie wszystkie przedsiębiorstwa się borykały. Za 

dobrze funkcjonującą uznano komunikację pasażerską, promocję miasta i tere-

nu, bezpieczeństwo oraz wydawanie zezwoleń przez władze miasta. Do słabiej 

zorganizowanych usług zaliczono: wsparcie dla małych i średnich przedsię-

biorstw, ofertę terenów i budynków oraz utrzymanie dróg i ulic. 

 Zarządzających przedsiębiorstwami zapytano również o zagadnienia oce-

ny osobistych kontaktów z jednostkami organizacyjnymi administracji pań-

stwowej. W tym przypadku respondenci uznali, że najlepszy osobisty kontakt 

mają z Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym, Urzędem Gminy             

i Starostwem Powiatowym. Jako średni ocenili kontakt z Wydziałem Handlu              

i Usług, Miejskimi Służbami Porządkowymi i Prezydentem Miasta. Słabym 

kontaktem osobistym cechowały się stosunki z Wydziałem Budownictwa, Radą 

Miasta i Architektem Miasta.  

Interesujące wyniki uzyskano na temat zainteresowania przez władze pu-

bliczne usuwaniem barier dla funkcjonowania firm. Respondenci mieli do wy-

boru pięć opcji. W zdecydowanej większości uznano, że władze publiczne ogra-

niczają się do deklaracji o konieczności ich usunięcia (26,87%) i podejmują              

w tym zakresie ograniczone działania (22,04%). Respondenci w 14,73 % twier-

dzili, że są aktywne a 17,76%, że nie są zainteresowane usuwaniem tych barier. 

Należy zaznaczyć, że 18,61% badanych respondentów nie miało zdania na ten 

temat (tabela 5.8). 

Tabela 5.8 
Ocena poziomu zainteresowania władz administracyjnych usuwaniem barier dla funkcjonujących firm 

 
Ocena  

zaintereso-
wania 

Branża 
zbożowa 

Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo -

warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Ra-
zem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Są aktywne 13 43,33 4 4,26 4 11,43 5 6,49 4 8,16 14,73 
Podejmują 

ograniczone 
działania 

3 10 24 25,53 11 31,43 16 20,74 11 22,45 22,04 
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Deklaracja 
o koniecz-
ności usu-

nięcia 

2 6,67 24 25,53 11 31,43 23 29,89 20 40,81 26,87 

Brak zainte-
resowania 

5 16,67 28 29,79 3 8,57 15 19,49 7 14,29 17,75 

Brak zdania 7 23,33 14 14,89 6 17,14 18 23,39 7 14,29 18,61 
RAZEM: 30 100 94 100 35 100 77 100 49 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
  

Władze firmy miały także ocenić klimat lokalny dla prowadzenia działal-

ności gospodarczej na terenie, gdzie funkcjonuje ich firma. Jako bardzo dobry 

oceniło go 5,04% firm, dobry 54,59%, słaby 29,61%, zły 3,43% a 7,33% nie 

posiadało zdania na ten temat. Interesująco wyglądał też podział odpowiedzi, 

gdyż prawie wszystkie branże oceniły klimat jako dobry i bardzo dobry, a jedy-

nie branża cukiernicza wyeksponowała klimat słaby i zły, chociaż to właśnie w 

niej obok branży owocowo – warzywnej było najwięcej ocen bardzo dobrych 

(tabela 5.9). 

 

Tabela 5.9 
Ocena klimatu lokalnego dla prowadzenia działalności gospodarczej 

 
Ocena  
klimatu 

Branża 
zbożowa 

Branża cukierni-
cza 

Branża 
mleczarska 

Branża owocowo 
-warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Razem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Bardzo dobry - - 8 8,42 2 5,71 7 8,97 1 2,08 5,04 
Dobry 21 70,00 40 42,11 19 54,29 36 46,15 29 60,42 54,59 
Słaby 5 16,67 35 36,84 13 37,14 22 28,21 14 29,17 29,61 
Zły - - 7 7,37 - - 6 7,69 1 2,08 3,43 

Trudno pow. 4 13,33 5 5,26 1 2,86 7 8,98 3 6,25 7,33 
RAZEM: 30 100 95 100 35 100 78 100 48 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

  

Przy pomocy testu chi kwadrat wyznaczono zależności występujące pomiędzy: 

- korzystaniem z unijnych form wsparcia finansowego a liczbą pracowni-

ków (tabela 5.10 ), 

- korzystaniem z unijnych form wsparcia finansowego a wysokością obro-

tów firmy (tabela 5.11), 
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- korzystaniem z unijnych form wsparcia finansowego a wartością zysku            

w firmie (tabela 5.12). 

Tabela 5.10 
Korzystanie z unijnych form wsparcia finansowego a liczba pracowników 

  

Korzystanie z wsparcia unij-
nego 
  

Liczba pracowników 
Ogółem 

 1 - 8 9 - 49 50 - 249 pow. 250 
Firmy 
nie 
korzy-
stające 
ze 
wsparcia  

N 85 94 32 22 233 
% z korz. ze wsp. 36,5% 40,3% 13,7% 9,4% 100,0% 
% z l prac. 91,4% 88,7% 65,3% 62,9% 82,3% 
% ogółem 30,0% 33,2% 11,3% 7,8% 82,3% 

Firmy  
korzy-
stające  
ze 
wsparcia 

N 8 12 17 13 50 
% z korz. ze wsp. 16,0% 24,0% 34,0% 26,0% 100,0% 
% z l prac. 8,6% 11,3% 34,7% 37,1% 17,7% 
% ogółem 2,8% 4,2% 6,0% 4,6% 17,7% 

  
  
Ogółem 

N 93 106 49 35 283 
% z korz. ze wsp. 32,9% 37,5% 17,3% 12,4% 100,0% 
% z l prac. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% ogółem 32,9% 37,5% 17,3% 12,4% 100,0% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

 

Wynik testu χ2 = 27,081; df = 3; p < 0,001 *** oznaczał że istnieje staty-

stycznie bardzo wysoce istotny związek liczby zatrudnionych pracowników                    

z wykorzystywaniem unijnych form wsparcia finansowego. Większe firmy ko-

rzystały więc częściej ze wsparcia finansowego (rys.5.4). 
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Rys.5.4. Korzystanie z unijnych form wsparcia finansowego a liczba pracowników  

zatrudnionych w firmie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Tabela 5.11 
Korzystanie z unijnych form wsparcia finansowego a wysokość obrotu firm 

  

Korzystanie z wsparcia  
unijnego 
  

Obrót 
Ogółem 

 do 100 000 zł 
100 001 zł 
- 1 mln. zł 

1 000 001 zł. 
- 100 mln. zł. 

pow. 100 
mln. zł 

 
 
Nie 
  
  

N 85 94 32 22 233 
% z korz. z wsp. 36,5% 40,3% 13,7% 9,4% 100,0% 
% z obrót 91,4% 88,7% 65,3% 62,9% 82,3% 
% ogółem 30,0% 33,2% 11,3% 7,8% 82,3% 

 
 
Tak 
  

N 8 12 17 13 50 
% z korz. z wsp. 16,0% 24,0% 34,0% 26,0% 100,0% 
% z obrót 8,6% 11,3% 34,7% 37,1% 17,7% 
% ogółem 2,8% 4,2% 6,0% 4,6% 17,7% 

  
  
Ogółem 

N 93 106 49 35 283 
% z korz. z wsp. 32,9% 37,5% 17,3% 12,4% 100,0% 
% z obrót 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% ogółem 32,9% 37,5% 17,3% 12,4% 100,0% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Wynik testu χ2 = 22,220; df = 3; p < 0,001 *** oznaczał, że istniał staty-

stycznie bardzo wysoce istotny związek wysokości obrotu firmy z wykorzysty-

waniem unijnych form wsparcia finansowego. Wsparcie finansowe z UE towa-

rzyszyło tym firmom, które osiągały wysoki obrót (rys. 5.5). 
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Rys.5.5. Korzystanie z unijnych form wsparcia finansowego a obrót 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 

Tabela 5.12 
Korzystanie z unijnych form wsparcia finansowego a zysk 

  

Korzystanie z wsparcia  
unijnego 
  

Zysk 
Ogółem 

 
do  

100 000 zł 
100 001 zł 
- 1 mln. zł 

pow. 
1 mln. zł. 

 
 
Nie 
  
  

N 85 94 32 233 
% z korz. z wsp. 36,5% 40,3% 13,7% 100,0% 
% z zysk 91,4% 88,7% 65,3% 82,3% 
% ogółem 30,0% 33,2% 11,3% 82,3% 

 
 
Tak 
  

N 8 12 17 50 
% z korz. z wsp. 16,0% 24,0% 34,0% 100,0% 
% z zysk 8,6% 11,3% 34,7% 17,7% 
% ogółem 2,8% 4,2% 6,0% 17,7% 

  N 93 106 49 283 
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Ogółem 

% z korz. z wsp. 32,9% 37,5% 17,3% 100,0% 
% z zysk 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% ogółem 32,9% 37,5% 17,3% 100,0% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 

Wynik testu χ2 = 8,873; df = 2; p < 0,05 * oznaczał, że istniał statystycz-

nie istotny związek osiągniętych zysków firm z wykorzystywanie unijnych form 

wsparcia finansowego. Wsparcie finansowe z UE towarzyszyło więc większym 

zyskom (rys.5.6). 
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Rys.5.6. Korzystanie z unijnych form wsparcia finansowego a zysk 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 

 Do czynników zewnętrznych zaliczono także formy korzystania ze 

wsparcia finansowego, jakie firmy mogą otrzymać z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej. Zapytano również czy firmy mają zamiar skorzystać z nich      

w najbliższych dwunastu miesiącach, aby polepszyć swoją pozycję rynkową. Na 

pierwsze pytanie „tak” odpowiedziało tylko 19,32% badanych firm, a „nie” aż 
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80,68%. Oznacza to, że w praktyce średnio mniej niż co piąta firma korzystała    

z tego rodzaju wsparcia. W przekroju branżowym największa ilość firm korzy-

stała z dostępnego wsparcia w branży mięsnej (27,08%),  i branży mleczarskiej, 

a najmniej w branży cukierniczej (12,5%). Równie niekorzystnie wygląda sytu-

acja w kwestii planowania skorzystania ze wsparcia finansowego. Wśród bada-

nych skorzystać ze wsparcia finansowego zamierza 21,28% firm, nie zamierza - 

41,98% a niezdecydowanych jest 36,74%. Wśród tych które planują i deklarują 

takie działania najwięcej było firm w branży mięsnej (34,04%), mleczarskiej 

(25,72%) i owocowo – warzywnej (20,51%). Mniejsze zainteresowanie wystę-

powało w branży cukierniczej (15,78%) i zbożowej (10,34%). 

 Reasumując ocenę ogólnego wpływu czynników zewnętrznych na rozwój 

przedsiębiorstw wybranych branż przemysłu spożywczego należy stwierdzić, że 

część z nich znacząco pomogła w ich rozwoju, a część stanowiła grupę wspiera-

jących te działania. Należy jednoznacznie podkreślić, że respondenci nie wska-

zali na czynniki, które w istotnym stopniu mogłyby przeciwdziałać prawidło-

wemu funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw. Z wyników przeprowadzonych ba-

dań można wnioskować, że do najbardziej znaczących należały takie czynniki, 

jak konkurencja na rynkach zbytu, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej               

i przekształcenia gospodarki adresowane pod kątem polepszenia się sytuacji 

przedsiębiorstwa na rynku. Do grupy czynników pomagających w bieżącym 

funkcjonowaniu przedsiębiorstwa  zaliczono stałe podnoszenie jakości usług 

publicznych, kontaktu z instytucjami, zainteresowanie władz publicznych usu-

waniem barier dla funkcjonowania firm, poprawę klimatu lokalnego dla prowa-

dzenia działalności gospodarczej oraz możliwość korzystania z unijnych form 

wsparcia finansowego. 
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5.3. Czynniki wewnętrzne determinujące rozwój przedsiębiorstw wybra-

nych branż przemysłu rolno – spożywczego 

 

 Jako następne w badaniach rozpatrzono czynniki wewnętrzne warunkują-

ce działalność przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego starając się wy-

eksponować ich mocne i słabe strony. Mocne strony i słabe strony przedsię-

biorstw są wynikiem stanu posiadania przez nie wszelkiego rodzaju zasobów           

i kwalifikacji. Dla rozpoznania i oceny czynników wewnętrznych badanych 

przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego posłużono się w ankiecie szes-

nastoma pytaniami, które miały zobrazować ich stan i oddziaływanie na bieżącą 

działalność. Czynniki wewnętrzne można w większości traktować jako mocne 

strony badanych przedsiębiorstw. Słabe strony powinny być także rozpoznane, 

w celu zmniejszania stopnia ich oddziaływania lub eliminacji. W przeprowa-

dzonych badaniach zapytano o ocenę poziomu jakości, atrakcyjności i funkcjo-

nalności oferowanych towarów i usług przez przedsiębiorstwa; ich siłę ekono-

miczną; dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania 

w gospodarce państw unijnych; czynniki, które przedsiębiorstwo mogłoby wy-

korzystać dla zwiększenia jego konkurencyjności w branży; formę korzystania     

z zajmowanych pomieszczeń; planowanie modernizacji parku maszynowego                

i jego sposobu; planowanie poszerzenia działalności; kształtowanie się sytuacji 

ekonomicznej przedsiębiorstwa w okresie ostatnich 12 miesięcy; stopień wyko-

rzystania zasobów przedsiębiorstwa; warunki ograniczające wykorzystanie za-

sobów przedsiębiorstwa; najważniejsze rezerwy posiadane przez firmy; plano-

wanie wprowadzenia nowych produktów i usług; poziom jakości stosowanych 

opakowań; średni udział procentowy kosztów opakowań w jednostkowych kosz-

tach produkcji oraz planowanie nowych inwestycji i poszerzenia terytorialnego 

rynków zbytu.  
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 Tabela 5.13 
Ocena poziomu jakości, atrakcyjności i funkcjonalności oferowanych towarów i/lub usług przez bada-

ne przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego 
 

Wyszczegól-
nienie 

Branża 
zbożowa 

Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo -

warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Ra-
zem 

Licz-
ba 

odp. 

% liczba 
odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% % 

Wysoki 13 43,33 46 48,42 16 44,44 31 40,79 27 55,11 46,41 
Dobry 14 46,67 44 46,32 18 50,00 40 52,63 21 42,85 47,69 
Średni 3 10 5 5,26 2 5,56 5 6,58 - - 5,48 
Słaby - - - - - - - - 1 2,04 0,42 
RAZEM: 30 100  100 36 100 76 100 48 100 100 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 Jak zauważa S. Urban przy ocenie konkurencyjności polskiego agrobizne-
su należy zwrócić uwagę na jakość produkowanego wyrobu oraz jego dostoso-
wanie do standardów obowiązujących na rynkach zewnętrznych218. Shepherd 
rozróżnia trzy rodzaje czynników wpływających na wybór żywności i jej spoży-
cie: czynniki związane z samą żywnością (wygląd, zapach, smak, konsysten-
cja219), czynniki związane bezpośrednio z konsumentem (preferencje i czynniki 
psychologiczne220) oraz czynniki zewnętrzne (ekonomiczne, socjologiczne i kul-
turowe)221. Niezwykle ważna jest jakość produktu, za którą według Caplana od-
powiada cała organizacja, która ma na celu osiągnięcie satysfakcji klienta przy 
odpowiednich korzyściach wytwórczych222. Na pytanie dotyczące poziomu ja-
kości, atrakcyjności i funkcjonalności oferowanych towarów i/lub usług najwię-
cej respondentów odpowiedziało, że jest on dobry (47,87%) i bardzo dobry 

                                                 
218 S. Urban, Stan przemysłu spożywczego w Polsce i jego funkcje w okresie przemian, Roczniki Naukowe SERiA, t.II, z. 1, 
Warszawa-Poznań-Zamość 2000, s. 55. 
219 Równie ważna jest marka produktu i jej kapitał, która składa się z trzech rzeczy: co firma sprzedaje, co robi i czym firma 
jest. Reprezentuje ona zestaw obietnic, zawiera w sobie zaufanie (trust), zawartość (consistency) i zdefiniowany zestaw 
oczekiwań (a defined set of expectations). H. Górska – Warsewicz, Marka w strategiach rozwoju przedsiębiorstw sektora 
spożywczego, [za:] S.M. Davis, The power of the brand, Strategy and Leadership 4/2000, s. 4-5., T. Erdem, J. Swait, S. Bro-
niarczyk, D. Chakravarti, J.N. Kapferer, M. Keane, J. Roberts, J.B.E.M. Steenkamp, F. Zettelmeyer., Brand Equity, Consu-
mer Laaring and Choice, Marketing Letters, 3/1999, 301-306, [w:] M.Adamowicz, Marketing w strategiach rozwoju sektora 
rolno – spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 252. 
220 Jak wykazują badania przeprowadzone w Australii reklama produktów spożywczych jest bezpośrednio kierowana do 
określonej grupy wiekowej, gdzie proponuje się np. prozdrowotny ich wybór kobietom dojrzałym lub suplementy żywności 
dla młodych kobiet. M. Jeżewska – Zychowicz, Prasa jako nośnik reklam żywności [w:] M.Adamowicz, Marketing w strate-
giach rozwoju sektora rolno – spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 307, [za:] Hill J.M. Radimer K.L. 
Health and nutrition messages in food advertisements: a comparative content analysis of young and mature Australian wo-
men’s magazines. J. Nutr. Educ., 1996, s. 313.  
221 R. Shepherd The Psychology of Food Choice, Naturition and Food Science, nr 5/6 1990, s. 2. 
222 W tak stworzonym systemie jakości autor wyodrębnia następujące podsystemy: zarządzanie systemem jakości, sterowanie 
rozwojem wyrobów, sterowaniem rozwojem procesu produkcyjnego, programy obiegu informacji, badania rozwojowe                     
i studialne, urządzenia kontrolno – pomiarowe, zasobów ludzkich oraz kontaktów z nabywcami. U. Kuśmierz – Gozdalik, 
Jakość a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] M. Adamowicz, Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno – spożyw-
czego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 625-635, [za:] Caplan F.: The Quality System, A sourcebook for Managers 
and Engineers, Rednor, Chilton Book Company, 1980. 
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(47,87%). Zdecydowanie mniej było wypowiedzi, że oferowany produkt jest 
średni (5,48%) lub słaby (o,42%). Świadczy to o uznawaniu poziomu oferowa-
nych produktów i usług za konkurencyjny na rynku i wystarczający. Najlepiej 
oceniającą się branżą była mięsna, w której badany poziom został oceniony 
najwyżej  (56,25%), ale również w tej branży 2,08% ankietowanych oceniło go 
jako słaby (tabela 5.13). 

Tabela 5.14 
Ocena siły ekonomicznej własnej firmy 

 
Wyszczegól-

nienie 
Branża 

zbożowa 
Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo -

warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Ra-
zem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Wysoka 2 6,9 14 14,74 5 13,89 9 11,84 6 12,24 11,92 
Dobra 19 65,53 43 45,26 19 52,78 31 40,79 29 59,19 52,73 
Średnia 7 24,12 31 32,63 11 30,55 27 35,53 9 18,37 28,22 
Śłaba 1 3,45 7 7,37 1 2,78 9 11,84 5 10,2 7,13 

RAZEM:  100  100  100  100  100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 Badania dotyczące oceny siły ekonomicznej przedsiębiorstw wykazały, że 

respondenci oceniają ją najczęściej jako dobrą (52,92%) i średnią (28,25%). 

Niewielu respondentów uznało, że siła ekonomiczna firm jest wysoka (11,92%) 

i słaba (7,13%). W wypowiedziach podkreślano, że osiągnięty sukces spełnił 

oczekiwania, niemniej jednak w dalszym ciągu właściciele przedsiębiorstw są 

skłonni inwestować. W przeprowadzonych badaniach najmocniejszą okazała się 

branża zbożowa i mięsna, a najsłabszą owocowo – warzywna (tabela 5.14). Re-

spondenci wskazywali, że przedsiębiorstwa w większości posiadały ustabilizo-

waną pozycję rynkową, dobrą płynność finansową, produkują wyroby wysokiej 

jakości, następuje stabilny wzrost rozwoju przedsiębiorstw i ich dochodów oraz 

posiadają wykwalifikowany personel.  
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Tabela 5.15 
Ocena dostosowania przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania  

w gospodarce państw unijnych 
 

Wyszczegól-
nienie 

Branża 
zbożowa 

Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo –

warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Ra-
zem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Bardzo Do-
bre 

2 6,67 9 9,57 5 14,29 6 8,33 9 18,37 11,45 

Dobre 18 60 48 51,06 18 51,43 35 48,61 27 55,1 53,24 
Średnie 5 16,67 24 25,53 11 31,42 23 31,95 9 18,37 24,79 
Słabe 4 13,33 7 7,46 1 2,86 5 6,94 2 4,08 6,93 

Nie dostoso-
wało się 

1 3,33 6 6,38 - - 3 4,17 2 4,08 3,59 

RAZEM:  100 94 100 35 100 72 100 49 100 100 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 W przeprowadzonych badaniach zapytano również o ocenę dostosowania 
przedsiębiorstw do nowych warunków funkcjonowania w gospodarce państw 
unijnych. W większości oceniono go jako dobre (53,24%), średnie (24,79) i bar-
dzo dobre (11,45%). Co dziesiąte przedsiębiorstwo uznało, że stopień ich dosto-
sowania jest niewielki, gdyż za słaby uznało je 6,93% ankietowanych, a że 
przedsiębiorstwo w ogóle nie dostosowało się do nowych warunków - 3,59%. 
Najlepsze wyniki uzyskała w tym zakresie branża mięsna, zbożowa i cukierni-
cza.  Najwięcej przedsiębiorstw nie dostosowało się do nowych warunków                 
w branży cukierniczej (6,38%) (tabela 5.15). Wielu respondentów wskazywało, 
że przedsiębiorstwa wprowadzają normy jakościowe, wymagane w Unii Euro-
pejskiej, stosują lub wprowadzają system HACCP i zauważają zwiększone moż-
liwości funkcjonowania w aktualnie rozwijającej się gospodarce Polski. 

 W literaturze anglojęzycznej szczególnie podkreślana jest w rozwoju 
przedsiębiorstw kwestia innowacji. Autorzy tych prac podkreślają wagę inno-
wacji i jej strukturalną charakterystykę, która może rozwijać się w warunkach 
elastyczności, wolności i współpracy zespołowej223. Shatow224 i Khalil225 pod-
kreślają, że w zinformatyzowanych przedsiębiorstwach szanse na kreatywność              
i innowacyjność są bardzo wysokie. 

 

                                                 
223 S. Arad., A.A. Hanson., R. Schneider.,  A Framework for the Study of Relationship Between Organizational Characteri-
stics and Organizational Innovation, The Journal of Creative Behavior 1997, vol. 31, nr 1, s. 42-58. 
224 M. Shattow, Out of the Blue, Electric perspectives 1996, vol. 21, nr 3, s. 44-54. 
225 O.E.M. Khalil, Innovative Work Environments: the Role of Information Technology and Systems, SAM Advanced Mana-
gement Journal 1996, vol. 61, nr 3, s. 32-36. 
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Tabela 5.16 
Wskazane przez respondentów czynniki zwiększające konkurencyjność w branży 

 
Wyszczegól-

nienie 
Branża 

zbożowa 
Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo –

warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Ra-
zem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Zwiększenie 
powierzchni 
produkcyjnej 

9 19,57 19 15,7 6 12,77 19 18,1 11 18,03 16,83 

Obniżenie 
kosztów 
pracy 

15 32,61 29 23,97 12 25,53 23 21,9 15 24,59 25,72 

Wprowadze-
nie nowocze-
snych tech. 

pracy 

12 26,09 34 28,1 17 36,17 19 18,1 13 21,31 25,96 

inne 10 21,73 39 32,23 22 25,53 44 41,9 22 36,07 31,49 
RAZEM: 46 100 121 100 47 100 105 100 61 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Bardzo interesujące wyniki uzyskano pytając o czynniki zwiększające 

konkurencyjność w branży, w których za najmocniej oddziałujące uznano na 

równi wprowadzenie nowoczesnych technik pracy (25,95%) i obniżenie kosz-

tów pracy (25,72%). Za najsłabsze uznano zwiększenie powierzchni produkcyj-

nej(16,83%). Należy zaznaczyć, że oprócz wspomnianych, respondenci zwracali 

również uwagę na inne czynniki (31,49%), jak zwiększenie wydajności pracy, 

stabilny system podatkowy, obniżenie wysokości podatków, promocję i marke-

ting, wysoką jakość produkcji, zwiększenie dostępu do środków finansowania, 

rozbudowę zaplecza surowcowego, eksport, zwiększenie ilości środków trans-

portu, efekt skali, poprawę organizacji pracy, zwiększenie powierzchni magazy-

nowych, wzrost zatrudnienia, wzrost produkcji, poszerzenie działalności, a na-

wet budowę laboratorium do analiz jakości (tabela 5.16). Należy zauważyć, że 

aby innowacje zarówno produktów, jak i procesowe wewnątrz i na zewnątrz 
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przedsiębiorstwa miały szansę powstać musi istnieć odpowiedni klimat226. Re-

spondenci wskazali też jako ważny system dystrybucji, przez który firmy udo-

stępniają swoje produkty227 oraz prokonsumenckie działania228. 

Przy pomocy testu chi kwadrat wyznaczono również zależności występujące 

pomiędzy: 

- dostosowaniem przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania 

w gospodarce państw unijnych a liczbą pracowników (tabela 5.17), 

- dostosowaniem przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania 

w gosp. państw unijnych a osiągniętą wartością obrotów (tabela 5.18), 

- dostosowaniem przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania 

w gospodarce państw unijnych a poziomem osiągniętego zysku (tabela 

5.19). 

Tabela 5.17 
Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania w gospodarce 

 państw unijnych a liczba pracowników 
 

 Dostosowanie przedsię-
biorstw 
do nowych warunków 
  

Liczba pracowników 

Ogółem 
 1 - 8 9 - 49 

50 - 
249 pow. 250 

 
 
Nie dostoso-
wało się 
  

N 7 4 1 0 12 
% z do-
stos. 58,3% 33,3% 8,3% ,0% 100,0% 

% z l prac 8,0% 3,8% 2,0% ,0% 4,3% 
% ogółem 2,5% 1,4% ,4% ,0% 4,3% 

 
 
Słabo 
 

N 9 4 2 2 17 
% z do-
stos. 52,9% 23,5% 11,8% 11,8% 100,0% 

% z l prac 10,2% 3,8% 4,0% 5,7% 6,1% 
% ogółem 3,2% 1,4% ,7% ,7% 6,1% 

 N 28 33 10 5 76 
                                                 
226 Erle wymienia 7 elementów tworzących odpowiedni klimat dla innowacyjności – dwa związane bezpośrednio z przedsię-
biorstwem i 5 będących w jego otoczeniu. Do czynników endogenicznych zalicza się organizację i strategię firmy oraz wie-
dzę technologiczną i kompetencję wewnątrz przedsiębiorstwa. Czynniki w otoczeniu firmy to sektor żywnościowy, urbaniza-
cja i uprzemysłowienie, nastroje i oczekiwania polityczne i społeczne, oraz ostatnie dwa, związane z konsumentem – potrze-
by i oczekiwania konsumenta i jego status ekonomiczny. M. Prosińska, Innowacje w sektorze spożywczym, Roczniki Nauko-
we SERiA, t.VIII, z.2, s.178, [za:] M.D. Earle, Innovation in the ford industry. Trends In Ford Sciene & Technology May, 
Vol. 8. s. 166-175. 
227 J.C. Best system marketingowy sprzedaży nazywa kombinację kanałów dystrybucji i wysiłków sprzedażowych. R.J. Best, 
Market Based Marketing, Prentice Hall, New Jersey 1997, s. 221. 
228 Potwierdza to w swoich badaniach M. Polák, który uważa, że ich stan o wiele przewyższa tego rodzaju działania na Sło-
wacji. M. Polák, Manažerska stratégia v pol’nohospodárstve na Slovensku, [w:] A. Czudec [red.], Regionalne uwarunkowa-
nia ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wyd. UR, Rzeszów 2003, t.I, s. 256-263. 
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Średnio 
  

% z do-
stos. 36,8% 43,4% 13,2% 6,6% 100,0% 

% z l prac 31,8% 31,4% 20,0% 14,3% 27,3% 
% ogółem 10,1% 11,9% 3,6% 1,8% 27,3% 

 
 
Dobrze 
 

N 41 57 26 18 142 
% z do-
stos. 28,9% 40,1% 18,3% 12,7% 100,0% 

% z l prac 46,6% 54,3% 52,0% 51,4% 51,1% 
% ogółem 14,7% 20,5% 9,4% 6,5% 51,1% 

 
 
Bardzo dobrze 

N 3 7 11 10 31 
% z do-
stos. 9,7% 22,6% 35,5% 32,3% 100,0% 

% z l prac 3,4% 6,7% 22,0% 28,6% 11,2% 
% ogółem 1,1% 2,5% 4,0% 3,6% 11,2% 

  
  
Ogółem 

N 88 105 50 35 278 
% z do-
stos. 31,7% 37,8% 18,0% 12,6% 100,0% 

% z l prac 100,0% 100,0
% 

100,0
% 100,0% 100,0% 

% ogółem 31,7% 37,8% 18,0% 12,6% 100,0% 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

Wynik testu χ2 = 35,063; df = 12; p < 0,001 *** oznacza, że istniał staty-

stycznie bardzo wysoce istotny związek liczby zatrudnionych pracowników                  

z dostosowaniem się przedsiębiorstw do nowych warunków gospodarowania.                    

Z obliczeń wynika, że lepiej dostosowały się przedsiębiorstwa o większej liczbie 

pracowników (rys.5.7). 

 



217 
 

pow. 25050 - 2499 - 491 - 8

Liczba zatrudnionych pracowników

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

U
dz

ia
ł o

dp
ow

ie
dz

i (
w

%
)

Bardzo dobre

Dobre

Średnie

Słabe

Nie dost. si ę

Dostosowanie
przeds.

 
Rys.5.7. Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania w gospodarce  

państw unijnych a liczba zatrudnionych pracowników. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Tabela 5.18 
Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania  

w gosp. państw unijnych a wartość obrotu 
  

 Dostosowanie przedsię-
biorstw 
do nowych warunków 
  

Obrót 

Ogółem 

do  
100 000 

zł 

100 001 
zł 

- 1 mln. 
zł 

1 mln. zł.-  
100 mln. 

zł. 
pow. 100 

mln. zł 
 
 
Nie dostoso-
wało się 
  

N 2 6 4 0 12 
% z do-
stos. 16,7% 50,0% 33,3% ,0% 100,0% 

% z l prac 3,7% 7,3% 3,7% ,0% 4,7% 
% ogółem ,8% 2,4% 1,6% ,0% 4,7% 

 
 
Słabo 
 

N 4 5 7 0 16 
% z do-
stos. 25,0% 31,3% 43,8% ,0% 100,0% 

% z l prac 7,4% 6,1% 6,5% ,0% 6,3% 
% ogółem 1,6% 2,0% 2,7% ,0% 6,3% 

 
 
Średnio 
  

N 19 25 29 1 74 
% z do-
stos. 25,7% 33,8% 39,2% 1,4% 100,0% 

% z l prac 35,2% 30,5% 27,1% 8,3% 29,0% 
% ogółem 7,5% 9,8% 11,4% ,4% 29,0% 

 
 
Dobrze 
 

N 28 39 54 3 124 
% z do-
stos. 22,6% 31,5% 43,5% 2,4% 100,0% 

% z l prac 51,9% 47,6% 50,5% 25,0% 48,6% 
% ogółem 11,0% 15,3% 21,2% 1,2% 48,6% 

 
 
Bardzo dobrze 

N 1 7 13 8 29 
% z do-
stos. 3,4% 24,1% 44,8% 27,6% 100,0% 

% z l prac 1,9% 8,5% 12,1% 66,7% 11,4% 
% ogółem ,4% 2,7% 5,1% 3,1% 11,4% 

  
  
Ogółem 

N 54 82 107 12 255 
% z do-
stos. 21,2% 32,2% 42,0% 4,7% 100,0% 

% z l prac 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% ogółem 21,2% 32,2% 42,0% 4,7% 100,0% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

Wynik testu χ2 = 44,423; df = 12; p < 0,001 *** oznacza, że istniał staty-

stycznie bardzo wysoce istotny związek osiągniętej wartości obrotów z dosto-

sowaniem się przedsiębiorstw do nowych warunków gospodarowania. Zatem 

można jednoznacznie stwierdzić, że lepsze dostosowanie się przedsiębiorstwa 

skutkowało większą wartością obrotów (rys. 5.8). 
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Rys.5.8. Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania  

w gospodarce państw unijnych w stosunku do wartości obrotów. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Tabela 5.19 
Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania w gospodarce 

 państw unijnych a wartość osiągniętego zysku. 
 

 Dostosowanie przedsię-
biorstw 
do nowych warunków 
  

Zysk 

Ogółem 
 

do  
100 000 

zł 

101 000 
zł 

- 1 mln. 
zł 

pow. 
1 mln. zł. 

 
 
Nie dostoso-
wało się 
  

N 5 6 1 12 
% z do-
stos. 41,7% 50,0% 8,3% 100,0% 

% z l prac 3,3% 8,5% 2,9% 4,7% 
% ogółem 2,0% 2,4% ,4% 4,7% 

 
 
Słabo 
 

N 10 6 0 16 
% z do-
stos. 62,5% 37,5% ,0% 100,0% 

% z l prac 6,7% 8,5% ,0% 6,3% 
% ogółem 3,9% 2,4% ,0% 6,3% 

 
 
Średnio 
  

N 53 13 7 73 
% z do-
stos. 72,6% 17,8% 9,6% 100,0% 

% z l prac 35,3% 18,3% 20,6% 28,6% 
% ogółem 20,8% 5,1% 2,7% 28,6% 

 
 
Dobrze 
 

N 74 37 15 126 
% z do-
stos. 58,7% 29,4% 11,9% 100,0% 

% z l prac 49,3% 52,1% 44,1% 49,4% 
% ogółem 29,0% 14,5% 5,9% 49,4% 

 
 
Bardzo dobrze 

N 8 9 11 28 
% z do-
stos. 28,6% 32,1% 39,3% 100,0% 

% z l prac 5,3% 12,7% 32,4% 11,0% 
% ogółem 3,1% 3,5% 4,3% 11,0% 

  
  
Ogółem 

N 150 71 34 255 
% z do-
stos. 58,8% 27,8% 13,3% 100,0% 

% z l prac 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% ogółem 58,8% 27,8% 13,3% 100,0% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

Wynik testu χ2 = 30,395; df = 8; p < 0,001 *** oznacza, że istniał staty-

stycznie bardzo wysoce istotny związek osiągniętego zysku z dostosowaniem 

się przedsiębiorstw do nowych warunków gospodarowania. Na podstawie doko-

nanych obliczeń można stwierdzić, że lepsze dostosowanie się przedsiębiorstwa 

skutkowało większą wartością osiągniętego zysku (rys. 5.9). 
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Rys.5.9. Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania w gospodarce 
państw unijnych a osiągnięta wartość zysku w firmie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Następne pytanie miało na celu zbadanie jaka jest podstawa prawna zaj-

mowanych przez przedsiębiorstwo pomieszczeń. 

Tabela 5.20 
Podstawa prawna zajmowanych pomieszczeń 

 
Wyszczegól-

nienie 
Branża 

zbożowa 
Branża cukierni-

cza 
Branża 

mleczarska 
Branża owocowo 

-warzywna 
Branża  
mięsna 

 
Razem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Właściciel 26 78,79 67 63,21 27 72,97 51 62,96 34 72,34 70,05 
Dzierżawca 6 18,18 38 35,85 10 27,03 29 35,8 13 27,66 28,91 
Inna forma 1 3,03 1 0,94 - - 1 1,24 - - 1,04 
RAZEM: 33 100 106 100 37 100 81 100 47 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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 Okazało się, że w większości przypadków, bo aż w 70.05% była to wła-
sność prywatna, a w 28,91% była to dzierżawa. W przypadku 1,04% występo-
wała jeszcze inna forma (tabela 5.20). 

Tabela 5.21 
Plany firm związane z modernizacją parku maszynowego 

 
Wyszczegól-

nienie 
Branża 

zbożowa 
Branża cukierni-

cza 
Branża 

mleczarska 
Branża owocowo 

-warzywna 
Branża  
Mięsna 

 
Razem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Tak 18 60,00 37 38,95 14 38,89 26 34,67 21 44,68 43,44 
Nie 12 40,00 58 61,05 22 61,11 49 65,33 26 55,32 56,66 

RAZEM: 30 100 95 100 36 100 75 100 47 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 Zbadano też czy przedsiębiorstwo planuje modernizację swojego parku 
maszynowego. Zdaniem Chancellora produkcja żywności o wysokiej jakości 
oraz stworzenie efektywnych jej dostaw uwarunkowane są stymulowaniem sta-
łego postępu rolniczego229. Twierdząco odpowiedziało tylko 43,44%, a nega-
tywnie 56,66%. Najważniejsze zadania w tym zakresie respondenci widzieli       
w zakupie nowoczesnych maszyn i gruntownej modernizacji całego parku ma-
szynowego. Można z tego wnioskować, że modernizacja została przeprowadzo-
na wcześniej, jeszcze przed fazą pełnego członkostwa naszego kraju w Unii Eu-
ropejskiej. Na pytanie czy firma planuje poszerzenie działalności twierdząco 
odpowiedziało tylko 23,72% respondentów, a 76,28%, że nie planuje tego ro-
dzaju działań (5.21). 

Tabela 5.22 
Ocena sytuacji ekonomicznej firmy w okresie ostatnich 12-mcy 

 
Wyszczegól-

nienie 
Branża 

zbożowa 
Branża cukierni-

cza 
Branża 

mleczarska 
Branża owocowo 

-warzywna 
Branża  
mięsna 

 
Razem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Polepszyła się  9 30 20 20,84 7 19,44 21 26,92 14 28,57 25,15 
Pozostała bez 

zmian 
15 50 48 50 17 47,23 43 55,13 23 46,95 49,87 

Pogorszyła się  3 10 14 14,58 7 19,44 11 14,1 6 12,24 14,07 
Trudno powie-

dzieć 
3 10 14 14,58 5 13,89 3 3,85 6 12,24 10,91 

RAZEM: 30 100 96 100 36 100 78 100 49 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

                                                 
229 W. Chancellor., Synergistic Cooperation in the Food System, Agricultural Engineering International: the CIGR Journal of 
Scientific Research and Development, vol. III, 2001. 
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 Następnie zapytano o ocenę sytuacji ekonomicznej firmy w okresie ostat-
nich 12-mcy. W większości firm okazało się, że sytuacja ta pozostała bez zmian 
(49,86%), a w przypadku 25,15% firm stwierdzono, że się polepszyła. Niewiel-
ka część respondentów twierdziła, że sytuacja ta uległa pogorszeniu (14,07%),     
a najmniejszej części trudno było coś na ten temat powiedzieć (10,91%). Najle-
piej pod tym względem wypadła branża zbożowa i owocowo – warzywna,         
a najgorzej mleczarska (tabela 5.22). 
 

Tabela 5.23 
Zamiary firm związane z wprowadzeniem na rynek w ciągu następnych 12 miesięcy nowych produk-

tów lub usług 
 

Wyszczegól-
nienie 

Branża 
zbożowa 

Branża cukierni-
cza 

Branża 
mleczarska 

Branża owocowo 
-warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Razem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Tak 7 23,33 26 27,37 13 38,22 31 39,74 19 38,78 33,5 
Nie 15 50 33 34,74 9 26,48 29 37,18 13 26,53 34,98 

Trudno pow. 8 26,67 36 37,89 12 35,3 18 23,08 17 34,69 31,52 
RAZEM: 30 100 95 100 34 100 78 100 49 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 Odpowiedzi przedstawicieli przedsiębiorstw podzieliły się równo jeśli 
chodzi o planowanie wprowadzenia nowego produktu lub usługi w okresie naj-
bliższych 12 miesięcy. Nowe produkty zamierza wprowadzić 33,55% ankieto-
wanych, a 34,98% nie planuje działań w tym zakresie. Pozostała część (31,52) 
nie jest jeszcze zdecydowana względem podjęcia takiej decyzji (tabela 5.23). 

Tabela 5.24 
 

Ocena poziomu jakości opakowań stosowanych w firmach 
 

Wyszczegól-
nienie 

Branża 
zbożowa 

Branża cukierni-
cza 

Branża 
mleczarska 

Branża owocowo 
-warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Razem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Wysoki 7 23,33 37 38,54 11 32,35 25 32,47 19 38,78 33,09 
Średni 6 20,00 24 25,00 15 44,12 34 44,16 13 26,53 31,96 
Słaby 17 56,67 35 36,46 8 23,53 18 23,38 17 34,69 34,95 

RAZEM: 30 100 96 100 34 100 77 100 49 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 Respondenci oceniali także jakość stosowanych przez nich opakowań             
i w przypadku 33,09% firm uznano go za wysoki, 31,96% - za średni, a w 
34,95% za słaby (tabela 5.24). Niestety wynik jasno przedstawia, że w poprawie 
jakości opakowań pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Respondenci ocenili, że 
udział kosztów opakowań wynosi 1-4%.  
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Zbadano także planowanie nowych inwestycji przez firmy w okresie naj-
bliższych 12 miesięcy. Okazało się, że 62,32% badanych firm planuje ich podję-
cie, 7,55% jest jeszcze niezdecydowana, a prawie 1/3 badanych (30,13%) nie 
jest nimi obecnie zainteresowana (tabela 5.25). W większości będą to prze-
kształcenia o charakterze modernizacyjnym (np. linii produkcyjnych) i remon-
towym, zakupy maszyn i środków transportu, przekształcenia podnoszące jakość 
zakładów i ich dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. Respondenci 
wskazali, że pragną poczynić inwestycje również w innych sektorach, takich jak 
gastronomiczny, hotelarski, transportowy, mieszkaniowy i inne. Można z tego 
wnioskować, że przedsiębiorcy dysponują znaczną ilością środków finanso-
wych, która wystarcza na tak kosztowne inwestycje i widzą w nich kolejne źró-
dło dochodu.  

Tabela 5.25 
Czy firma w okresie 12 miesięcy planuje nowe inwestycje? 

 
Wyszczegól-

nienie 
Branża 

zbożowa 
Branża cukierni-

cza 
Branża 

mleczarska 
Branża owocowo 

–warzywna 
Branża  
mięsna 

 
Razem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Tak 22 73,26 56 58,33 23 63,89 35 47,3 33 68,75 62,32 
Nie 7 23,41 35 36,46 13 36,11 22 29,73 12 25 30,13 

Trudno powie-
dzieć 

1 3,33 5 5,21 - - 17 22,97 3 6,25 7,55 

RAZEM: 30 100 96 100 36 100 74 100 48 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 Badane firmy w większości wykazały zainteresowanie poszerzaniem ryn-
ków zbytu (57,93%), a 42,07% z nich nie było zainteresowanych. Najchętniej 
takich działań podejmą się przedsiębiorcy w branży owocowo – warzywnej, cu-
kierniczej i mięsnej, a najmniej są tym działaniem zainteresowani przedsiębior-
cy w branży zbożowej (tabela 5.26). Wśród rynków, na które zamierzają wejść 
przedsiębiorcy badanych przedsiębiorstw były wymieniane rynki lokalne, regio-
nalne i krajowe, ale również międzynarodowe, przede wszystkim europejskie          
i azjatyckie. Respondenci podkreślali także istotę właściwego wyboru kanałów 
dystrybucji230. 

 

 

                                                 
230 Właściwy wybór kanałów dystrybucji uzależniony jest od takich czynników jak: cechy rynku obejmujące wielkość rynku, 
przestrzenne rozmieszczenie konsumentów, częstotliwość zakupów; cechy produktu – cena, trwałość, sezonowość, złożoność 
techniczną, substytucyjność produktów; cechy przedsiębiorstwa – zasoby finansowe, bazę techniczną, lokalizację, reputację, 
strukturę dystrybucji oraz cechy innych przedsiębiorstw. H. Górska – Warsewicz, Działania marketingowe producentów w 
zakresie marki na rynku serów w Polsce, [w:] M. Adamowicz, Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno – spożywcze-
go, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 251-262, [za:] Yoo B., Donthu N., Lee S., An Examination of Selected Marke-
ting Mix Elementes and Brand Equity. Journal of the Academy of Marketing Science 2/2000. 
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Tabela 5.26 

Czy firma planuje poszerzyć rynki zbytu? 
Wyszczegól-

nienie 
Branża 

zbożowa 
Branża cukierni-

cza 
Branża 

mleczarska 
Branża owocowo 

–warzywna 
Branża  
mięsna 

 
Razem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Tak 12 41,38 51 53,12 25 69,44 56 74,67 25 51,02 57,93 
Nie 17 58,62 45 46,88 11 30,56 19 25,33 24 48,98 42,07 

RAZEM: 29 100  100 36 100 75 100 49 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Oceniając ogólnie wpływ czynników wewnętrznych na funkcjonowanie           
i rozwój przedsiębiorstw wybranych branż przemysłu rolno – spożywczego                  
w województwie małopolskim należy podkreślić, że i one należą do tych, któ-
rych oddziaływanie podnosi jakość, prestiż i markę badanych jednostek organi-
zacyjnych. W większości badanych przedsiębiorstw wzrastał poziom jakości, 
atrakcyjności i funkcjonalności oferowanych towarów i usług, wzmocniła się ich 
siła ekonomiczna i przedsiębiorstwa były dostosowywane do nowych warunków 
funkcjonowania w gospodarce państw unijnych. Właściciele przedsiębiorstw 
samodzielnie poszukiwali w swojej działalności atutów, które mogłyby wzmac-
niać ich konkurencyjność w branży poprzez modernizację parku maszynowego, 
rozszerzanie działalności i podnoszenie stopnia wykorzystania zasobów przed-
siębiorstwa. Planują nowe inwestycje, wprowadzanie nowych produktów i po-
szarzanie terytorialne rynków zbytu. Z drugiej strony zauważali warunki ograni-
czające wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa i starali się im skutecznie 
przeciwdziałać.  

 

5.4. Oddziaływanie czynników systemowych na funkcjonowanie i rozwój 
przedsiębiorstw wybranych branż przemysłu rolno – spożywczego 

 
Rozpatrując uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno – spożywczego    

w województwie małopolskim należy także przyglądnąć się funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw w aspekcie wybranych czynników systemowych. Dla zobrazo-
wania ich kształtu i oddziaływania posłużono się zestawem kilkunastu odpo-
wiednio dobranych pytań mających na celu wychwycenie czynników najważ-
niejszych i najmocniej wpływających na przedsiębiorstwa. Respondenci mieli 
odpowiedzieć na następujące pytania: jaki jest wpływ sytuacji gospodarczej rol-
nictwa na bieżące funkcjonowanie firmy, jaki jest wpływ cen surowców na 
funkcjonowanie firmy, jaki jest wpływ sezonowości podaży surowców na dzia-
łalność firmy, jakie są zmiany w sezonowości podaży surowca w ostatnich la-
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tach, czy firma podejmuje działania w celu ograniczenia sezonowości i cyklicz-
ności podaży surowców, czy występuje w przedsiębiorstwie sezonowość sprze-
daży, czy przedsiębiorstwo podpisuje umowy kontraktacyjne, jakie są zmiany    
w bazie surowcowej zakładu oraz czy rentowność jest zależna od stanu funkcjo-
nowania pozostałych działów agrobiznesu.  

Tabela 5.27 
Ocena wpływu sytuacji gospodarczej rolnictwa na bieżące funkcjonowanie firmy 

Wyszczegól-
nienie 

Branża 
zbożowa 

Branża cukierni-
cza 

Branża 
mleczarska 

Branża owocowo 
-warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Razem 

Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Duży 15 50 34 35,42 19 52,78 38 48,72 28 57,14 48,81 
Średni 10 33,33 37 38,54 13 36,11 26 33,33 19 38,78 36,02 
Mały 5 16,67 25 26,04 4 11,11 14 17,95 2 4,08 15,17 

RAZEM: 30 100 96 100 36 100 78 100 49 100 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 Na pytanie o wpływ sytuacji gospodarczej rolnictwa na bieżące funkcjo-

nowanie firmy respondenci odpowiedzieli w większości, że jest on duży 

(48,81%) i średni (36,02%). Zdecydowanie największy wpływ zaznaczono        

w branży mięsnej (57,14%) i mleczarskiej (53,78%), a najmniejszy w branży 

cukierniczej (26,04%). Przedsiębiorcy co szóstego badanego przedsiębiorstwa 

(15,17%) uznali, że sytuacja w rolnictwie nie ma większego wpływu na bieżące 

funkcjonowanie ich przedsiębiorstwa (tabela 5.27). Jako bardzo ważny został 

uznany przez przedsiębiorców wpływ cen surowców, gdyż ponad połowa re-

spondentów odpowiedziała, że jest duży (62,32%), a jako średni oceniła go oko-

ło 1/3 badanych (30,13%). Największy wpływ, zgodnie z oczekiwaniami, został 

wskazany w branży zbożowej (73,33%) i mięsnej (68,75%), a najmniejszy owo-

cowo – warzywnej (47,3%). W co trzynastym badanym przedsiębiorstwie uzna-

no, że ceny surowców nie mają większego wpływu na jego funkcjonowanie (ta-

bela 5.28).Tabela 5.28 

Ocena wpływu cen surowców na funkcjonowanie firmy 
Wyszczegól-

nienie 
Branża 

zbożowa 
Branża cukierni-

cza 
Branża 

mleczarska 
Branża owocowo 

-warzywna 
Branża  
mięsna 

 
Razem 

Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Duży  22 73,33 56 58,33 23 63,89 35 47,3 33 68,75 62,32 
Średni 7 23,33 35 36,46 13 36,11 22 29,73 12 25, 30,13 

Nie mają wpły-
wu 

1 3,33 5 5,21 - - 17 22,97 3 6,25 7,55 

RAZEM: 30 100 96 100 36 100 74 100 48 100 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Podobnie wypadły badania na temat oceny wpływu zmian sezonowości 

podaży surowców na działalność przedsiębiorstwa, gdyż przedsiębiorcy w więk-

szości (57,93%) uznali go za czynnik warunkujący ich działalność, natomiast             

w przypadku 42,07% stwierdzono, że nie ma ona większego znaczenia. Respon-

denci ocenili również zmiany w sezonowości podaży surowca w ostatnich latach 

(tabela 5.29). Większość  badanych (30,76%) oceniła, że sezonowość zwiększy-

ła się, natomiast tylko 19,98%, że się zmniejszyła. Druga połowa respondentów 

uznała, że zmiany sezonowości w podaży surowca w ostatnich latach nie zacho-

dziły lub nie dotyczyły ich przedsiębiorstwa. Największe zmiany dostrzeżono              

w branży mięsnej (39,58%), a najmniejsze w owocowo – warzywnej (22,97%). 

 
Tabela 5.29 

Ocena zmian sezonowości podaży surowca w ostatnich latach 
 

Wyszczegól-
nienie 

Branża 
zbożowa 

Branża cukierni-
cza 

Branża 
mleczarska 

Branża owocowo 
-warzywna 

Branża  
Mięsna 

 
Razem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Zwiększyła się 8 27,59 33 35,11 10 28,57 17 22,97 19 39,58 30,76 
Zmniejszyła się 4 13,79 23 24,47 12 34,29 11 14,86 6 12,5 19,98 

Bez zmian 10 34,48 20 21,28 11 31,43 27 36,49 17 35,42 31,82 
Nie dotyczy 7 24,14 18 19,14 2 5,71 19 25,68 6 12,5 17,44 
RAZEM: 29 100 94 100 35 100 74 100 48 100 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 

 Zarządzający badanymi firmami twierdzą, że nie podejmują działań                 

w celu ograniczenia sezonowości i cykliczności podaży surowców, gdyż nie po-

siadają na to większego wpływu. Z tego względu aż 71,88% z nich stwierdziło, 

że nie podejmują takich działań w praktyce, a tylko 28,12% zadeklarowało, że 

jest nimi zainteresowana (tabela 5.30). Są to najczęściej działania mające na ce-

lu poprawę jakości surowców, podpisywanie długookresowych umów kontrak-

tacyjnych, współpracę z rzetelnymi dostawcami, dbałość o różnorodność kupo-

wanych surowców i tworzenie mocnej konkurencji na rynku surowców.  
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Tabela 5.30 
Ocena działań firm podejmowanych w celu ograniczenia sezonowości i cykliczności  

podaży surowców 
 

Wyszczegól-
nienie 

Branża 
zbożowa 

Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo -

warzywna 

Branża  
Mięsna 

 
Ra-
zem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Tak 8 28,57 23 25,27 13 39,39 17 24,64 10 22,73 28,12 
Nie 20 71,43 68 74,73 20 60,61 52 75,36 34 77,27 71,88 

RAZEM: 28 100 91 100 33 100 69 100 44 100 100 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 
 

Tabela 5.31 
Ocena sezonowości sprzedaży produktów w badanych firmach 

 
Wyszczegól-

nienie 
Branża 

zbożowa 
Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo -

warzywna 

Branża  
Mięsna 

 
Ra-
zem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Tak 17 56,67 49 51,04 24 66,67 55 24,64 28 58,33 51,47 
Nie 13 43,33 47 48,96 12 33,33 21 75,36 20 41,67 48,53 

RAZEM: 30 100 96 100 36 100 76 100 48 100 100 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 

 Ponad połowa (51,47%) badanych stwierdziła, że występuje u nich sezo-

nowość sprzedaży, a niewiele mniej z nich była odmiennego zdania (48,53%). 

Największą sezonowość sprzedaży wskazano w branży mleczarskiej (66,67%),     

a najmniejszą w owocowo – warzywnej (tabela 5.31). 
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Tabela 5.32 

Deklaracje zarządzających firmami dotyczące podpisywania umów kontraktacyjnych 
 

Wyszczegól-
nienie 

Branża 
zbożowa 

Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo -

warzywna 

Branża  
Mięsna 

 
Ra-
zem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Tak 9 31,03 17 18,09 15 48,39 28 36,84 14 28,57 32,58 
Nie 20 68,97 77 81,91 16 51,61 48 63,16 35 71,43 67,42 

RAZEM: 29 100 94 100 31 100 76 100 49 100 100 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 Następnie zbadano ile jest przedsiębiorstw, które podpisują umowy kon-

traktacyjne. Okazało się, że podpisuje je tylko co trzeci przedsiębiorca 

(32,58%). W ten sposób najczęściej podpisywane są umowy w branży mleczar-

skiej (48,39%) i owocowo – warzywnej (36,84%), a najrzadziej w branży cu-

kierniczej (18,09%), (tabela 5.32). 

 
Tabela 5.33 

Ocena zmian w bazie surowcowej zakładu  
 

Wyszczegól-
nienie 

Branża 
zbożowa 

Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo -

warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Ra-
zem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Pozytywna 13 43,33 26 28,89 12 33,33 28 41,79 18 38,3 37,13 
Negatywna - - 7 7,78 4 11,11 3 4,48 3 6,38 5,95 
Zm. nie wy-

stępuje 
17 56,67 57 63,33 20 55,56 36 53,73 26 55,32 56,92 

RAZEM: 30 100 90 100 36 100 67 100 47 100 100 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 Oceniono także zmiany w bazie surowcowej przedsiębiorstw (tabela 

5.33). Za pozytywne uznało je 37,13% respondentów, a tylko 5,95% za nega-

tywnie oddziałujące na rozwój przedsiębiorstwa. Jednak największa część 

przedstawicieli badanych przedsiębiorstw uznała, że zmiany w tym aspekcie               

w ich przedsiębiorstwie nie występują. 
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Tabela 5.34 
Zależność rentowności przedsiębiorstw od stanu funkcjonowania pozostałych działów agrobiznesu 

 
Wyszczegól-

nienie 
Branża 

zbożowa 
Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo -

warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Ra-
zem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Rolnictwo 13 48,15 30 41,09 10 45,45 29 47,54 14 50,00 46,38 
Rybołów-

stwo 
1 3,7 1 1,36 - - 1 1,64 1 3,57 2,06 

Leśnictwo - - 1 1,36 - - 1 1,64 - - 0,60 
Obrót sur. 

rol. 
7 25,93 13 17,81 7 31,82 12 19,67 6 21,42 23,34 

Usługi mate-
rialne dla 
rolnictwa 

- - 3 4,11 1 4,55 6 9,84 - - 3,70 

Prz. śr. prod. 
i usł. 

3 11,11 5 6,85 3 13,64 9 14,75 3 10,71 11,41 

Prz. środków 
pr. i usł. prz. 

spoż. 

3 11,11 20 27,39 1 4,55 3 4,91 4 14,29 12,45 

RAZEM: 27 100 73 100 22 100 61 100 28 100 100 
Tak 17 56,67 52 55,32 18 51,43 42 56,76 30 61,22 56,28 
Nie 13 43,33 42 44,68 17 48,57 32 43,24 19 38,78 43,72 

RAZEM: 30 100 94 100 35 100 74 100 49 100 100 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
Bardzo interesująco wypadły badania zależności rentowności funkcjono-

wania przedsiębiorstwa od pozostałych działów agrobiznesu. Przedsiębiorcy 

wskazali, że największy wpływ na ich rentowność ma aktualny stan rolnictwa 

(46,38%) i obrotu surowcami rolnymi (23,34). Jako średnią wskazano zależność 

od stanu  przemysłu środków produkcji dla rolnictwa (12,45%) i przemysłu spo-

żywczego (11,41%) oraz  związanych z nimi usług. Znikomą część stanowiły 

zależności względem usług materialnych (3,70%), rybołówstwa (2,06%) oraz 

leśnictwa (0,60%). Zarządzający przedsiębiorstwami branży mięsnej, zbożowej    

i owocowo warzywnej wskazali największą zależność efektywności od rolnic-

twa i podobnie oceniono sytuację w stosunku do obrotu surowcami rolnymi (ta-

bela 5.34). W przedsiębiorstwach wszystkich branż stwierdzono, że najmniejszy 
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wpływ na efektywność przedsiębiorstw miał stan funkcjonowania leśnictwa 

(0,60%). 

Ogólnie należy podkreślić znaczący wpływ czynników systemowych na 

funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw wybranych branż przemysłu rolno – 

spożywczego w województwie małopolskim. W badanych przedsiębiorstwach 

podkreślono oddziaływanie sytuacji gospodarczej i cen surowców rolnictwa na 

ich bieżące funkcjonowanie, które ograniczane jest sezonowością i cykliczno-

ścią podaży surowców oraz sezonowością sprzedaży. Przedsiębiorstwa podkre-

ślały zalety względem podpisywania umów kontraktacyjnych, korzystne dla 

nich zmiany w bazie surowcowej oraz zależność rentowności od stanu funkcjo-

nowania pozostałych działów agrobiznesu.  

 
 

5.5. Uwarunkowania organizacyjne jako determinant rozwoju  
przedsiębiorstw rolno – spożywczych 

 
W przeprowadzonych badaniach jako ostatnie poddano analizie czynniki 

zewnętrzne przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. Dla realizacji za-

łożonego celu zbadano sposób zarządzania firmą, stopień znajomości wizji 

przedsiębiorstwa przez kadrę zarządzającą i pracowników, możliwości i stopień 

realizacji przyjętej strategii przedsiębiorstwa, sposób osiągnięcia sukcesu firmy, 

udział pracowników firmy w rozwiązywaniu problemów, prowadzone prace nad 

poszukiwaniem nowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technolo-

gicznych, poziom i tendencje względem zatrudnienia w ciągu ostatnich miesię-

cy, korzystanie z usług Urzędu Pracy i subwencjonowanego zatrudnienia, jakość 

kwalifikacji, sposób i skuteczność rekrutowania zatrudnionych pracowników.                 

W literaturze można się spotkać z poglądem, że zarządzający powinni ufać pra-

cownikom, zachęcać ich aby byli bardziej kreatywni i delegować do nich więcej 

uprawnień, aniżeli ich kontrolować231. 

                                                 
231 W.Q. Judge, G.E. Fryzell, R.S. Dooley., The New Task &of R&R, Management: Creating Goal Directed Communities for 
Innovation, California Management Review 1997, vol. 39, nr 3, s. 72-84. 
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Z tych względów jako pierwsza została rozpatrzona ocena sposobu zarzą-

dzania firmą, w której zaproponowano cztery wersje odpowiedzi jako bardzo 

dobrą, dobrą, średnią i słabą (tabela 5.35). Należy zaznaczyć, że była to subiek-

tywna ocena sposobu zarządzania firmą przez samych zarządzających. Zdecy-

dowanie najwięcej odpowiedzi uzyskały dwie pierwsze wersje odpowiedzi, 

gdyż jako „bardzo dobry” sposób zarządzania oceniony został on w 30,23% 

firm, a jako „dobry” w przypadku aż 59% firm. Jako „średni” oceniono go                    

w przypadku 10,09%, a słaby tylko w 0,68%. W ocenie branż trudno powiedzieć 

coś na temat najlepszej z nich, gdyż pomimo tego, że w przypadku branż „bar-

dzo dobrych” najwyższy procent otrzymała branża zbożowa (37,93%), to                        

w przypadku firm ocenianych jako „dobre” najlepiej wypadła branża mięsna 

(67.35%). Najsłabszą była zdecydowanie branża cukiernicza (2,11% - odpowie-

dzi) oraz branża owocowo – warzywna (1,30%). W swoich wypowiedziach re-

spondenci słabo ocenili public relations prowadzoną przez firmy232. 

 
Tabela 5.35 

Subiektywna ocena sposobu zarządzania firmą przez zarządzających 
 

Sposób za-
rządzania 

firmą 

Branża 
zbożowa 

Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo -

warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Ra-
zem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Bardzo dobry 11 37,93 22 23,41 11 30,56 23 29,87 14 28,57 30,23 
Dobry 14 48,28 57 60,65 21 58,33 47 61,04 33 67,35 59 
Średni 4 13,79 13 13,83 4 11,11 6 7,79 2 4,08 10,09 
Słaby - - 2 2,11 - - 1 1,3 -  0,68 

RAZEM: 29 100 94 100 36 100 77 100 49 100 100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 
 
 Kolejnym rozpatrywanym zagadnieniem w badaniu była ocena stopnia 

znajomości wizji przedsiębiorstwa przez kadrę zarządzającą (tabela 5.36). Krea-

tywność i innowacyjność jest uzależniona od wizji i misji, które powinny być 

                                                 
232 Public relations jest funkcją zarządzania, mającą na celu dokonanie oceny społecznych postaw wobec organizacji, godze-
nie polityki i działań organizacji z interesem publicznymoraz przeprowadzenie działań mających na celu zdobycie publiczne-
go zrozumienia i akceptacji. A. Mazurkiewicz, Wspólpraca służb public relations z mediami, [w:] M. Adamowicz, Efektyw-
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dostępne dla wszystkich pracowników233. W tym przypadku uzyskano podobne 

wyniki, gdyż największa ilość respondentów w przekroju wszystkich firm uzna-

ła ten stopień za dobry 56,93% i bardzo dobry 32,07, a jako średni 10,58% i sła-

by 0.43%. W przekroju branżowym najlepszą w tych ocenach okazała się branża 

mleczarska (38,89%), następnie owocowo – warzywna (35,14%) i cukiernicza 

(32,98%). Wśród branż, które wskazały stopień znajomości wizji przedsiębior-

stwa jako „słaby” odpowiedzi zostały udzielone tylko w branży cukierniczej                

w ilości 2,13%. Dla przeciwwagi w podobny sposób zbadano stopień znajomo-

ści wizji przedsiębiorstwa przez pracowników. To oni na końcowym etapie de-

cydują o jakości wytwarzanych produktów. Znajomość tę oceniono jako wysoką 

w niewielkim procencie (11,54%), natomiast w przypadku znacznej części pra-

cowników uznano, że stopień ich znajomości można uznać za „dobry”(59,87%) 

i średni (23,62%). Tylko 4,96% z pracowników uznano za takich, którzy słabo 

znają wizję przedsiębiorstwa. W przekroju branżowym najlepiej oceniono 

przedsiębiorstwa branży mleczarskiej (20,59%) i owocowo – warzywnej 

(35,14%), a najgorzej zbożowej (13,33%). 

Tabela 5.36 
Subiektywna ocena stopnia znajomości wizji przedsiębiorstwa przez pracowników 

 
Ocena stop-
nia znajomo-
ści wizji 

przeds. przez 
pracow. 

Branża 
zbożowa 

Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo -

warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Ra-
zem 

Licz-
ba 

odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Bardzo dobry 1 3,33 10 10,53 7 20,59 14 18,92 2 4,35 20,59 
Dobry 16 53,33 56 58,96 19 55,88 44 59,46 33 71,74 55,88 
Średni 9 30 24 25,25 8 23,53 13 17,57 10 21,74 23,53 
słaby 4 13,33 5 5,26 - - 3 4,05 1 2,17 - 

RAZEM: 30 100 95 100 34 100 74 100 46 100 100 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

                                                                                                                                                         
ność zarządzania marketingowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, s. 334-342, [za:] G.E. Belch, M.A. Belch, Ad-
vertising and Promotion. An Integrated Marketing Communications Perspective, Irvin McGraw-Hill, 1999, s. 514. 
233 E.C. Martins, F. Terblanche., Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation, European Jour-
nal of Innovation Management 2003, vol. 6, nr 1, s. 64-74. 
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 Kolejnym kryterium w badaniu uwarunkowań organizacyjnych przedsię-

biorstw była ocena możliwości realizacji przyjętej strategii przedsiębiorstw (ta-

bela 5.37). Jako wysokie zostały one ocenione w przypadku 28,10%, ale już ja-

ko dobre w aż 63,22%. Tylko 7,60% uznało je jako średnie, a 1,82% za słabe.     

Z branż najlepiej wypadła mleczarska i mięsna, które w przypadku bardzo do-

brej oceny uzyskały odpowiednio 30,56% i 30,61%. Najsłabsze możliwości zo-

stały również wskazane w przypadku branży mięsnej 4,08% i owocowo – wa-

rzywnej (4,05%). 

Tabela 5.37 
Ocena możliwości przyjętej strategii przedsiębiorstw 

 
 

Ocena możliwo-
ści 
 

Branża 
zbożowa 

Branża cukierni-
cza 

Branża 
mleczarska 

Branża owocowo 
-warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Razem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Bardzo dobry 5 19,23 27 28,72 11 30,56 21 27,63 15 30,61 27,36 
Dobry 19 73,08 57 60,66 23 63,88 42 55,26 31 63,27 63,22 
Średni 2 7,69 9 9,56 2 5,56 10 13,16 1 2,04 7,6 
słaby - - 1 1,06 - - 3 3,95 2 4,08 1,82 

RAZEM: 26 100 94 100 36 100 76 100 49 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 
 
 Z przeprowadzonych badań na temat oceny stopnia realizacji przyjętej 

strategii przedsiębiorstwa pracownicy zarządów wypowiedzieli się, że                         

w 48,86% jest on średni, 33,65% oceniło jako dobry, a odpowiednio 15,93%                  

i 1.56% jako słaby i żaden. Przyjęte wcześniej strategie pod względem realizacji 

najlepiej wypadły w branżach zbożowej (50%) i cukierniczej (44,09%) a najgo-

rzej w branży mięsnej, gdzie w przypadku 4,08% przedsiębiorstw nie są reali-

zowane. Respondenci mieli też za zadanie określić, czy sukces firmy został 

osiągnięty przez realizację z góry zaplanowanych celów w tym zakresie. Na 

„tak” wypowiedziało się 82,64 respondentów, a na nie 17,36%. Najlepiej pod 

tym względem wypadła branża zbożowa – 95,24% odpowiedzi na tak, a najgo-

rzej branża owocowo – warzywna - 32,81% odpowiedzi na nie. Zbadano rów-

nież ocenę udziału pracowników firm w rozwiązywaniu problemów, który 

uznano przede wszystkim za średni w 50,45%, dobry w 26,29%, a mały                        
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w 23,26%. Największy udział pracowników w przekroju branżowym jest                     

w branży mięsnej (34,69%) a najmniejszy w zbożowej (36.67%). Na temat czy 

są w firmie prowadzone nowe prace nad rozwiązaniami organizacyjno – tech-

nicznymi pozytywnie odpowiedziało mniej respondentów, bo 45,29 %,                      

a 54,71% było zdania, że takich prac się nie wykonuje. Największą ilość pozy-

tywnych odpowiedzi uzyskano w przypadku branży mleczarskiej, a najmniejszą 

w branży zbożowej (21,43%). 

 Wydzielona grupa pytań w pracy dotyczyła zagadnienia kształtowania się 

zatrudnienia w badanych firmach. Na wstępie zapytano o wielkość zatrudnienia, 

aby móc oszacować jego aktualny stan. Najczęściej zostały udzielone odpowie-

dzi, że stan zatrudnienia pozostał bez zmian (55,10%) a następnie, że się zwięk-

szył (29,42%) i uległ zmniejszeniu (15,48%). Największy wzrost zatrudnienia 

wystąpił w badanych przedsiębiorstwach branży mięsnej (42,86%), a najmniej-

szy w owocowo – warzywnej (21,79%). Najwięcej pracowników ubyło                        

w przedsiębiorstwach branży mleczarskiej (27,78%), a najmniej w zbożowej 

(10%). Jako główne powody zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwach 

respondenci wskazali wzrost popytu na ich produkty i usługi (43,27%), rozsze-

rzenie zakresu działalności (32,97%), poprawę sytuacji finansowej firmy 

(16,65%), a na inne czynniki wskazało 7,12%. W przekroju branżowym na 

uwagę zasługuje branża zbożowa, w której największy wpływ na wzrost zatrud-

nienia miało rozszerzenie zakresu działalności. W pozostałych branżach był to 

wspomniany wzrost popytu na produkty i usługi. Zapytano również, czy firmy 

planują w okresie najbliższych 12 miesięcy zatrudnić nowych pracowników. 

Najwięcej respondentów odpowiedziała na to pytanie „trudno powiedzieć”, bo 

44,01%, 27,50% stwierdziła, że planuje, a 28,43%, że nie planuje zatrudniania 

nowych pracowników w przedsiębiorstwie. Następnie pytano o korzystanie firm 

z usług Urzędu Pracy i okazało się, że zdecydowana większość badanych firm              

z takich usług nie korzystała (60,34%), a skorzystało z nich 39,66% z badanych. 

Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja firm w kwestii korzystania z subwencjono-
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wanego zatrudnienia, gdyż tylko 11,28% z badanych firm odpowiedziało, że                 

z niego korzystało, a nie 88,72%. Najwięcej firm skorzystało z subwencjonowa-

nego zatrudnienia w branży mięsnej (10,64%) i zbożowej (10%), a najmniej               

w cukierniczej (6,32%).  

 Tabela 5.38 

Ocena jakości kwalifikacji i umiejętności zatrudnionych pracowników 
 

 
Ocena moż-

liwości 
 

Branża 
zbożowa 

Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo -

warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Ra-
zem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Bardzo dobry 3 10,00 24 25,00 5 13,89 14 18,92 10 20,83 17,73 
Dobry 23 76,67 61 63,54 29 80,56 46 62,16 32 66,67 69,92 

Dostateczny 4 13,33 10 10,42 2 5,56 12 16,22 6 12,50 11,61 
Niedosta-

teczny 
- - 1 1,04 - - 2 2,70 - - 0,74 

RAZEM: 30 100 96 100 36 100 74 100 48 100 100 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
  

Bardzo interesująco wypadły przeprowadzone badania na temat oceny ja-

kości i umiejętności zatrudnionych pracowników (tabela 5.38). W największej 

ilości z badanych firm uzyskano odpowiedź, że są one na poziomie dobrym 

(69,92%) i bardzo dobrym (17,73%), w 11,61% firm ocenione były one na po-

ziomie dostatecznym, a niedostatecznym - 0,74%. Najlepiej oceniły swoich pra-

cowników branże cukiernicza (25%) i mięsna (20,83%), a najsłabiej branża 

owocowo – warzywna (2,7%). 

Badania na temat uwarunkowań organizacyjnych kończyło pytanie doty-

czące sposobu rekrutacji nowych pracowników w firmach i ich skuteczności 

(tabela 5.39). Zaproponowano do wyboru szkoły wyższe i średnie, ogłoszenia 

prasowe, Urzędy Pracy, agencje, bezpośredni kontakt, polecenie lub rekomen-

dację i inne. Okazało się, że największą część swoich pracowników firmy pozy-

skują w bezpośrednim kontakcie z kandydatami (30,1%), przez polecenie lub 

rekomendację (22,74%), mniej przez Urzędy Pracy (18,90%) i ogłoszenia pra-
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sowe (18,82%), a najmniej przez agencje (2,11%), współpracę ze szkołami 

średnimi (4,43%) i wyższymi (1,83%) oraz inne formy (1,36%).  

Tabela 5.39 
Sposób rekrutacji pracowników i jego skuteczność 

 
 
 

Sposób 
Rekrutacji 

Branża 
zbożowa 

Branża cu-
kiernicza 

Branża 
mleczarska 

Branża owo-
cowo -

warzywna 

Branża  
mięsna 

 
Ra-
zem 

liczba 
odp. 

% liczba 
odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% Licz-
ba 

odp. 

% liczba 
odp. 

% % 

Szkoły wyż-
sze 

- - 4 1,91 3 3,7 2 1,63 2 1,9 1,83 

Szkoły śred-
nie 

3 4,47 14 6,7 3 3,7 3 2,44 5 4,76 4,43 

Ogłosz. pra-
sowe 

12 17,64 40 19,14 14 17,28 24 19,51 21 20 18,79 

Urząd Pracy 10 14,98 32 15,31 19 23,46 23 18,7 23 21,9 18,71 
Agencje - - 1 0,48 4 4,94 4 3,25 2 1,9 2,11 

Bezp. Kon-
takt 

23 34,47 66 31,58 22 27,17 36 29,27 29 27,64 30,03 

Polecenie i 
rekomenda-

cja 

18 26,95 50 23,92 16 19,75 28 22,76 21 20 22,74 

inne 1 1,49 2 0,96 - - 3 2,44 2 1,9 1,36 
RAZEM: 67 100 118 100 38 100 67 100 52 100 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że uwarunkowania organizacyjne funk-

cjonowania firm, a wśród nich sposób zarządzania firmą, stopień znajomości 

wizji przedsiębiorstwa, możliwości i stopień realizacji przyjętej strategii przed-

siębiorstwa są w nich uznawane za priorytetowe. Przedsiębiorcy wiedzieli jak 

można zaplanować sukces firmy, ocenić udział pracowników firmy w rozwią-

zywaniu problemów i poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych, tech-

nicznych i technologicznych. Ich postępowanie stwarza bardzo duży potencjał 

do wykorzystania w przyszłości. 
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Rozdział 6 
 

PROGRAMOWANIE ROZWOJU                                               
PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU                                      

ROLNO - SPOŻYWCZEGO W SEKTORZE                             
AGROBIZNESU 

 
6.1. Programowanie rozwoju agrobiznesu jako sektora                                                

gospodarki rynkowej 
 
 Metodyka programowania rozwoju agrobiznesu dla naszego kraju może 
opierać się na interdyscyplinarnym i kompleksowym podejściu oraz uwzględ-
niać jego złożone problemy strukturalno – jakościowe. Jako jej pierwowzór 
można przyjąć metodykę analizy systemowej, w której skład wchodzi zespół 
procedur charakteryzujących się kompleksowym podejściem do rozwiązywania 
złożonych zagadnień życia gospodarczego, społecznego i naukowego234. 
 Pojęcie analizy systemowej przedstawione jest w Encyklopedii Organiza-
cji i Zarządzania jako metoda rozwiązywania złożonych problemów związanych 
z doskonaleniem funkcjonowania organizacji w płaszczyźnie ekonomicznej, 
społecznej i ekologicznej, i opiera się na wykorzystaniu podejścia systemowego, 
czyli na potraktowaniu organizacji jako systemu235. W przypadku agrobiznesu 
metodyka analizy systemowej okazuje się szczególnie przydatna do przedsta-
wienia zachodzących zjawisk oraz rozwiązywania występujących  problemów, 
które ze względu na jego niejednorodną strukturę charakteryzują się dużą złożo-
nością i niepewnością.  
 Biorąc pod uwagę zasady analizy systemowej, złożoność i niepewność 
sektora polskiego agrobiznesu należy ocenić, czy istnieje możliwość budowy 
odpowiedniej dla niego strategii i modelu, w których zostałyby wyróżnione klu-
czowe zadania, elementy i powiązania występujące między nimi.  
 Wspomniany model można stworzyć jako statyczny, strukturalno – lo-
giczny, dynamiczno - symulacyjny lub optymalizacyjny i wykorzystać do po-
szukiwania najkorzystniejszych rozwiązań dla funkcjonowania agrobiznesu                  
w warunkach niepewności.  

                                                 
234 A.Prusek, Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja” Kraków 
1995 s. 28. 
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 W agrobiznesie, jako subsystemie gospodarki narodowej nie możemy               
w sposób jednoznaczny i wiarygodny określić przyszłych zmian, które wystąpią 
w jego otoczeniu. Zastosowanie zasad analizy systemowej poprzez wykorzysta-
nie analizy scenariuszowej umożliwi określenie wielkości tej niepewności. Ana-
liza scenariuszowa w agrobiznesie będzie polegać na opracowaniu kilku warian-
tów scenariuszy opisujących zmiany w otoczeniu oraz badaniu skutków przed-
stawionych alternatywnych rozwiązań. Opracowane scenariusze umożliwi ą 
opracowanie strategii rozwoju agrobiznesu i jego właściwe funkcjonowanie. 

 Analiza systemowa sektora agrobiznesu w Polsce obejmie następujące 
czynności:  

7. zbadanie celów budowy strategii agrobiznesu w Polsce,  
8. kategoryzację systemu agrobiznesu, opisanie jego powiązań i struktury 

oraz zbudowanie jego modelu,  
9. opracowanie i wyszczególnienie możliwych sposobów osiągnięcia przez 

agrobiznes założonych celów, oraz przedstawienie propozycji i projektów 
nowych rozwiązań, 

10. obiektywną ocenę pozytywnych i negatywnych skutków dotyczącą każ-
dego z możliwych wariantów postępowania, uwzględniającą szeroko wy-
stępującą niepewność w przypadku agrobiznesu, 

11. kompleksowe porównanie proponowanych wariantów według różnych 
kryteriów, 

12. wybór właściwego rozwiązania na podstawie przedstawionych wyników.  
Analiza systemowa kompleksowo przedstawia wyniki poszczególnych metod 

badawczych wraz z ich algorytmami stosowanymi przy skomplikowanych pro-
blemach gospodarczych i społecznych. W przypadku agrobiznesu analiza sys-
temowa okazuje się logicznie skonstruowanym i uporządkowanym sposobem 
podejścia dla zobrazowania jego stanu oraz opracowania przyszłościowych wa-
riantów funkcjonowania. Najwłaściwszą i najbardziej logiczną metodą dla zba-
dania stanu polskiego agrobiznesu wydaje się metoda logiki dedukcyjnej, która 
uznawana jest jako metodologia analizy systemowej.  

Przyjęta metodyka programowania agrobiznesu w Polsce integruje tak zwane 
jakościowe planowanie strategiczne i metody scenariuszowe stosowane w ra-
mach planowania strategicznego z klasycznymi metodami drzewa celów, mode-
lowaniem rozwoju gospodarczego oraz metodami analizy strukturalnej. Najbar-
dziej trafną i przydatną definicję planowania strategicznego do wykorzystania 
dla sektora polskiego agrobiznesu podali J.A.F. Stoner i Ch. Wankel, którzy 
określają również jego cechy. Według nich strategiczne planowanie jest sforma-
lizowanym procesem długofalowego planowania stosowanego do określania 
                                                                                                                                                         
235 Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, PWE, Warszawa 1981, s. 31-32. 
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realizacji celów organizacji. Natomiast cechy planowania strategicznego można 
ująć następująco: 

- zajmuje się ono zagadnieniami podstawowymi i udziela odpowiedzi na 
pytanie: czym się zajmujemy i czym powinniśmy się zajmować, 

- stwarza ramy planowania bardziej szczegółowego oraz podstawę co-
dziennych decyzji, 

- wiąże się z dłuższym okresem, niż inne rodzaje planowania, 
- ułatwia koncentrację energii i zasobów organizacji na najważniejszych 

działaniach, 
- jest działalnością najwyższego szczebla w organizacji, gdyż jedynie on 

może uwzględnić wszystkie aspekty całej organizacji i wywołać koniecz-
ne zaangażowanie na niższych szczeblach236. 

Znamiennym jest, że proponowana metodologia planowania strategicznego 
do programowania polskiego agrobiznesu może być szczególnie przydatna                 
w początkowym okresie przynależności naszego kraju do struktur Unii Europej-
skiej, gdyż właśnie ona okazuje się szczególnie przydatną w trudnych okresach 
gospodarczych, gdy następują znaczące zmiany w otoczeniu rynkowym i poza-
rynkowym (w aspekcie polityczno - prawnym). W takich sytuacjach najbardziej 
znaczące jest właśnie planowanie strategiczne, które w przypadku sektora agro-
biznesu ma jasno przedstawić jego przyszłościowe funkcjonowanie w aspekcie 
ekonomicznym, organizacyjnym i funkcjonalnym. 

Obecna sytuacja polskiego agrobiznesu uwarunkowana ustaleniami dotyczą-
cymi prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej we wszystkich krajach członkow-
skich Unii Europejskiej wymusza określone zachowania na rynku właścicieli 
ziemskich, producentów rolnych i wszystkich przedsiębiorców działających                 
w sferze otoczenia sektora agrobiznesu. Wśród naukowców poruszane są coraz 
częściej poglądy, że rolnictwo i przemysł spożywczy staje się najbardziej pro-
blemowym sektorem gospodarczym krajów UE237. Indywidualne sukcesy jedno-
stek organizacyjnych zależne są od ich siły rynkowej, posiadanego kapitału  
oraz zdolności dostosowywania się do zmieniających się sytuacji rynkowej i wa-
runków otoczenia. W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
zmieniły się zasadniczo ramy prawno – instytucjonalne i warunki funkcjonowa-
nia sektora rolnego. Zasadnicze zmiany w tym zakresie to: 

- włączenie polskich rynków rolnych do jednolitego rynku UE, 
- zmiana wysokości wsparcia cenowego i tym samym zmiana względnej 

opłacalności między poszczególnymi kierunkami produkcji, 
- wprowadzenie wsparcia bezpośredniego do produkcji rolnej w postaci 

płatności bezpośrednich, 
- wprowadzenie limitów produkcji, w tym przede wszystkim w produkcji 

mleka, a także tytoniu i skrobi ziemniaczanej, 
                                                 
236 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa – Kraków 
2002. s. 200-221. 
237 K. Takács-Győrgy, Main characteristics of hungarian agriculture – what strategies to choose?, Roczniki Naukowe SE-
RiA, t.VII, z.6, Warszawa – Poznań 2005, s. 108-126. 
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- zmiana (w większości przypadków podniesienie) wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa żywności zarówno na poziomie rolnictwa jak i przetwór-
stwa, 

- podniesienie stopnia zbiurokratyzowania warunków działalności gospo-
darczej w sektorze, związane z wprowadzeniem nowych mechanizmów 
polityki rolnej (system IACS, monitoring, system interwencji rynkowej, 
itd.)238. 

 Jednym z najbardziej zauważalnych jest podejście T. Hunka do konceptu-
alizacji programu rozwoju sektora rolnego dla Polski, według którego swym za-
sięgiem wkracza on również w ramy polskiego agrobiznesu i determinowany 
jest następującymi uwarunkowaniami: 
- w Polsce kończy się faza transformacji centralnie planowanej gospodarki, 

gdyż w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej weszliśmy w fazę kre-
owania i stabilizacji nowego ładu gospodarczego, bazującego na systemie 
gospodarki rynkowej i funkcjonującej w demokracji parlamentarnej, co im-
plikuje konieczność odpowiedniego (optymalnego) ułożenia sektora agrobiz-
nesu w nowych ramach gospodarki narodowej, 

- w długookresowym trendzie rozwojowym współczesny agrobiznes znajduje 
się w szczególnej sytuacji, określanej punktem zwrotnym w zakresie zmian 
technik wytwórczych, istoty i charakteru gospodarowania rolniczego, w sy-
tuacji zmian wyrażających przechodzenie np. w rolnictwie od wyznaczników 
typowych dla rolnictwa tradycyjnego ku rolnictwu nowoczesnemu, typowe-
mu dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, 

- zakładany horyzont czasowy strategicznego programowania sektora rolnego 
to okres około jednej generacji (w przypadku rozwoju agrobiznesu można 
przyjąć okresy dziesięcioletnie), a więc wymiany pokoleniowej producentów 
rolnych, gdzie rezygnacja z tej formy gospodarowania jest bardzo trudna, 

- cała polska gospodarka ze wszystkimi jej sektorami staje przed konieczno-
ścią włączenia się do złożonych procesów integracyjnych ze światowym sys-
temem gospodarczym a szczególnie z Unią Europejską, gdzie rola agrobizne-
su wydaje się specyficzną i ciągle niejednoznacznie zdefiniowaną, 

- tereny rolnicze stanowią miejsce zamieszkania dla blisko 40% narodu pol-
skiego, który powinien znać przyszłe warunki kształtującej się gospodarki 
obszarów wiejskich239. 

Opracowaną i proponowaną przez autora metodykę programowania roz-
woju gospodarczego i społecznego agrobiznesu przedstawia rys. 6.1. 

 

                                                 
238 Sektorowy Program Operacyjny „restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiej-
skich” Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa 2004. 
239 T.Hunek, Dylematy polityki rolnej.Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 
(FAPA), Warszawa 2000, s. 6. 
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DIAGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ AGROBIZ NESU ORAZ 
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nant rozwoju 
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Rys. 6.1.Metodyka programowania rozwoju gospodarczego i społecznego agrobiznesu 
Źródło: opracowanie własne. 
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6.2. Strategie rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego 
 

Każde współczesne przedsiębiorstwo dąży do realizacji wcześniej opra-

cowanych celów, które wyznaczają strategię rozwoju. H. Stamer uważa, że nie-

zbędne dla podjęcia decyzji względem rozwoju sektora rolnego jest rozpoznanie 

istniejących możliwości240. Ewolucję struktur sektora rolnego Polski na starcie 

członkostwa w Unii Europejskiej wraz z omówieniem scenariusza strategii ak-

cesji i kategorii konwergencji przedstawił T. Hunek241, który postawił tezę, że      

w relatywnie krótkim okresie, w latach 2004-2014, można oczekiwać intensyw-

nego dynamizmu realnej konwergencji w obszarze sektora rolnego Polski. Jak 

zauważa J. Wilkin w momencie akcesji zaistniała potrzeba skonstruowania dłu-

gookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce242, co 

miało również dotyczyć  funkcjonujących w nim jednostek organizacyjnych.              

W celu ich stworzenia firmy stosują metody – algorytmy (modele) wspomagają-

ce teoretycznie i praktycznie proces tworzenia strategii. Firmy funkcjonujące               

w gospodarce rynkowej dysponują różnymi sposobami podejścia do opracowa-

nia strategii. Jedną z nich jest propozycja H. Mintzberga243, który stworzył                   

3 modele budowy strategii firmy: planistyczny, wizjonerski i ewolucyjny. Mo-

del planistyczny to opracowywanie strategii w wyniku rozważnego, kontrolo-

wanego procesu myślowego. Model wizjonerski jest rezultatem przemyśleń 

przywódcy firmy, a model ewolucyjny to stały proces uczenia się firmy oraz 

ludzi posiadający zarówno elementy planistyczne, jak i ewolucyjne. Jak twierdzi           

S. Kowalczyk w agrobiznesie mogą być z powodzeniem stosowane wszystkie 

modele, gdyż jedynym właściwie kryterium wyboru jest wielkość jednostki go-

                                                 
240 H. Stamer, Agrarpolitik aktuell: unser Weg in die Zukunft, DLG-Verlags-GmbH, Frankfurt am Mein, 1983, s. 15-39. 
241 T. Hunek, Ewolucja struktur sektora rolnego Polski na starcie członkostwa w Unii Europejskiej, Wieś i Rolnictwo 2004, 
Nr 2, s. 67-78. 
242 J. Wilkin, Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce?, Wieś i 
Rolnictwo 2004, Nr 2, s.154-171; Wizja polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w rozszerzonej Europie (Ra-
port europejskich ekspertów), Wieś i Rolnictwo 2004, Nr 3, s. 38-115. 
243 S. Kowalczyk, Strategie agrobiznesu. Metody opracowywania strategii agrobiznesu, [w] Encyklopedia Agrobiznesu, 
Fundacja Innowacja, WSSE Warszawa 1998, s. 853-858. 
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spodarczej. Większość przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego stosuje 

te modele w praktyce z pozytywnym skutkiem. Firmy duże, o shierarchizowa-

nych strukturach - stosują zwykle model planistyczny, a także ewolucyjny, fir-

my mniejsze, innowacyjne, oparte na silnym przywódcy – model wizjonerski,                

a firmy małe – model wizjonerski lub ewolucyjny244. Autor rozpatruje też strate-

gie przedsiębiorcze. Przyjmując za wzorcowy podział strategii przedsiębior-

czych na cztery grupy według Portera (1.Strategia „być pierwszym i najsilniej-

szym”; 2.Strategia „uderzaj w nich tam, gdzie ich nie ma”; 3.Strategia „nisz 

rynkowych”; 4.Strategie „ukierunkowane na zmianę wartości i cech”) S. Ko-

walczyk dokonuje klasyfikacji strategii przedsiębiorczych według taktyki kon-

kurowania (rys. 6.2).  

 

Rys 6.2. Klasyfikacja strategii przedsiębiorczych według taktyki konkurowania. 

Źródło: Kowalczyk S., Strategie agrobiznesu. Metody opracowywania strategii agrobiznesu, [w] Encyklopedia Agrobiznesu, 

Fundacja Innowacja, WSSE Warszawa 1998, s. 859. 

 

Badając stan i możliwości rozwojowe w Polsce przy pomocy analizy stra-
tegicznej posłużono się narzędziem służącym do określania wyboru kierunków 
działania strategicznego, a mianowicie tablicą strategii czystych Godeta. Jest to 
narzędzie wykorzystywane przy określaniu wypadkowych mocnych i słabych 
stron sytuacji wewnętrznej oraz szans i zagrożeń zewnętrznych generowanych 
przez otoczenie rynkowe i pozarynkowe. Zestawienie zaproponowane przez 

                                                 
244 Ibidem... s. 854. 
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Godeta dotyczy przedstawienia czterech modelowych strategii rozwoju regio-
nalnego, niemniej jednak przy zastosowaniu tematycznie skomponowanych ba-
dań może być zaadoptowane do wyznaczenia typów strategii rozwoju przedsię-
biorstw przemysłu rolno – spożywczego (tabela 6.1). 

Tabela 6.1 

Typy strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. 

 

POTENCJAŁ PRZEDSIĘ-

BIORSTW PRZEMYSŁU ROLNO 

- SPOŻYWCZEGO 

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE 

SZANSE ZAGROŻENIA 

MOCNE STRONY 
STRATEGIA AGRESYWNA 

(OFENSYWNA) 

STRATEGIA KONSERWATYW-

NA 

SŁABE STRONY 
STRATEGIA 

KONKURENCYJNA 
STRATEGIA DEFENSYWNA 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tablicy strategii czystych Godeta. 

W przedstawionej powyżej tablicy strategii czystych wyróżniono cztery typy stra-
tegii, które można uznać za przydatne w rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno – 
spożywczego w Polsce, a mianowicie: 
1. strategia agresywna (ofensywna) rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno – spo-
żywczego, która opiera się na założeniu maksymalnego wykorzystania efektów sy-
nergicznych mocnych stron sytuacji wewnętrznej z zewnętrznymi szansami stwa-
rzanymi przez otoczenie rynkowe i pozarynkowe. Celem zastosowania strategii 
agresywnej jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnej akceptacji 
wysokiego ryzyka, jak również ekspansja i zdywersyfikowanie rozwoju poprzez 
aktywne wykorzystywanie pojawiających się szans, wzmacniane pozycji sektora 
na rynku, przejmowanie podmiotów gospodarczych o podobnym profilu oraz kon-
centracja zasobów na konkurencyjnych produktach; 

2. strategia konserwatywna, której ideą jest maksymalne wykorzystanie mocnych 
stron wewnętrznego potencjału przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego              
i równoczesne ograniczanie siły oddziaływania zagrożeń płynących z otoczenia. 
Jest to strategia bardzo zachowawcza, której stosowanie nie implikuje dużego ry-
zyka a zapewnia działanie łączące odwagę, kreatywność i poczucie zrównoważo-
nego rozwoju przy ponoszeniu stałych kosztów. Strategia minimalizuje negatywny 
wpływ otoczenia poprzez maksymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego w sek-
torze poprzez selekcję produktów, segmentację rynku, redukcję kosztów, ulepsza-
nie produktów konkurencyjnych, rozwój rynków i produktów oraz wprowadzanie 
nowych produktów na nowe rynki; 
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3. strategia konkurencyjna, której głównym zamierzeniem jest budowa siły konku-
rencyjnej całego sektora poprzez wykorzystanie efektu synergii słabych stron sytu-
acji wewnętrznej i zewnętrznej oraz powstających szans w otoczeniu. Jej stosowa-
nie w praktyce jest bardzo trudne, szczególnie w obecnej sytuacji wielu branż pol-
skiego przemysłu rolno – spożywczego, gdyż w strategii dąży się do powiększania 
zasobów finansowych i handlowych, ulepszania linii produkcyjnych, zwiększania 
produktywności, redukcji kosztów, usprawniania organizacji, inwestowania w jej 
utrzymanie i powiększanie,  tworzenie nowych przewag konkurencyjnych ; 

4. strategia defensywna rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego 
polegająca na takim zestawieniu zadań, które umożliwi ą przetrwanie najbardziej 
niekorzystnych warunków wewnętrznych i zewnętrznych ograniczających prawi-
dłowe funkcjonowanie całego sektora. W praktycznym jej stosowaniu dąży się do 
niwelowania negatywnych efektów synergii słabości i zagrożeń. Ogólnie zakłada 
się przetrwanie przy minimalizowaniu ich wpływu oraz wyciągnięcie maksymal-
nych korzyści przy likwidowaniu poszczególnych podmiotów gospodarczych.  

Przedstawiona analiza czystych strategii rozwojowych przedsiębiorstw przemy-
słu rolno – spożywczego oraz wszystkich determinant i uwarunkowań umożliwia 
przedstawienie strategicznej globalnej strategii rozwoju tego przemysłu. Strategia wy-
tycza alternatywne drogi rozwoju poszczególnych branż, które obrazują ich sytuację 
wewnętrzną i zewnętrzną oraz możliwe kierunki przeciwdziałania występującym za-
grożeniom.  

Jako punkt wyjścia proponowanej strategii rozwoju przedsiębiorstw 
przemysłu rolno – spożywczego przyjęto założenia Strategii rozwoju obszarów 
wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). 
Jest to dokument, który definiuje główne problemy i szanse rozwoju polskiego 
rolnictwa i obszarów wiejskich. Jego nadrzędnym celem jest „... poprawa wa-
runków życia i pracy mieszkańców wsi poprzez wzrost gospodarczy,                             
z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska”. Cel główny zostanie osią-
gnięty w drodze realizacji celów szczegółowych Strategii... takich jak: 1) wspie-
ranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 2) poprawa konkurencyj-
ności rolnictwa; 3) wzmocnienie przetwórstwa rolno-spożywczego w kierunku 
poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności245. Pierwsze dwa cele szczegółowe 
odnoszą się do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a trzeci odnosi się do 
wzmocnienia wybranych gałęzi przetwórstwa rolno-spożywczego w kierunku 
poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności. Wsparcie będzie udzielane na in-
westycje związane z modernizacją zakładów, w zakresie spełnienia standardów 
oraz wymagań ochrony środowiska. Wspierane będą działania poprawiające 

                                                 
245 Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020), Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005, s. 3-4.  
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marketing oraz promocję polskich artykułów rolnych. Priorytetem w tej dziedzi-
nie będzie wspieranie produktów tradycyjnych i regionalnych246. Trzeci cel 
szczegółowy Strategii jest najbardziej bliski proponowanej strategii rozwoju 
przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. Charakteryzuje priorytetowe 
zagadnienia, które muszą być realizowane, aby następował zrównoważony roz-
wój przedsiębiorstw. Nastawiony jest na poprawę jakości i bezpieczeństwa 
żywności, spełnianie przez zakłady standardów i wymagania ochrony środowi-
ska oraz działania poprawiające marketing i promocję polskich artykułów.  Na-
leży pamiętać, że cel priorytetowy przedsiębiorców to osiąganie zysków i wyso-
ka efektywność prowadzonych przez nich przedsiębiorstw. Już w założeniach 
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 podkreślono znaczenie podnie-
sienia konkurencyjności sektora przetwórstwa rolnego poprzez poprawę jakości 
produktów rolnych i dostosowanie podaży do wymagań rynkowych.  

Istotnym aspektem, który należy uwzględnić przy tworzeniu strategii dla 
przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego jest realizacja dotychczaso-
wych strategii oraz weryfikacyjna ocena względem ich przydatności w rozwoju. 
Już na początku transformacji powstała w 1990 roku Strategia dla rolnictwa                  
i obszarów wiejskich, która za założenia przyjęła: usprawnienie przedsiębiorstw 
przemysłu rolno – spożywczego poprzez prywatyzację i demonopolizację (pań-
stwowe gospodarstwa rolne, przemysł przetwórczy, transport, przechowalnic-
two) oraz zaniechanie wspierania gospodarstw, przetwórstwa i ograniczenie roli 
rządu do tworzenia dobrych warunków instytucjonalnych dla transformacji sek-
tora żywnościowego247. Kolejne przyjęte dokumenty to Założenia polityki spo-
łeczno – gospodarczej dla wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej (1994), 
Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (1998), 
Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.  Two-
rzyły one podstawy przygotowania sektora do przyszłej akcesji w Unii Europej-
skiej (dostosowanie do wymogów sanitarnych, higienicznych i ochrony środo-
wiska). Główne ich założenia dotyczyły kształtowania warunków pracy i życia 
ludności wiejskiej, przebudowy struktur sektora rolnego i kształtowania warun-
ków rozwoju zrównoważonego na obszarach wiejskich. Dokumentem, który 
określił funkcjonowanie polskiej gospodarki w pierwszych trzech latach człon-
kostwa w UE był Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006. Wyznaczył on kierunki 
i podstawy rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego oraz okre-
ślał możliwości realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyza-

                                                 
246 Ibidem s. 4. 
247 Ibidem s. 7. 
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cja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
(SOP) oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (PROW). 
 Początek XXI wieku okazał się dla naszego kraju niezwykle korzystny. 
Na poszerzeniu Unii Europejskiej  skorzystało kilka sektorów polskiej gospo-
darki a na plan pierwszy wysuwane jest rolnictwo i cały agrobiznes. To właśnie 
sektor rolny otrzymał znaczną część środków finansowych z funduszy struktu-
ralnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój i inwestycje, a każdy                          
z rolników objęty został systemem dopłat bezpośrednich. Ponadto samo wejście 
do Unii Europejskiej przyczyniło się do wzrostu i stabilizacji cen sprzedaży 
większości płodów rolnych i spektakularnego skoku eksportu  rolnego po znie-
sieniu ceł. Moment przystąpienia do Unii Europejskiej spowodował według Eu-
rostatu powiększenie dochodów największych gospodarstw rolnych o 73,5%,               
a pozostałych o 30%. Trudno tutaj nie zgodzić się z opinią prof. Jerzego Wilki-
na248, który uważa, że był to pierwszy wzrost dochodów na wsi od 8 lat. Tak do-
bra koniunktura w rolnictwie została natychmiast wykorzystana przez przedsię-
biorstwa przemysłu rolno – spożywczego, które w pierwszych czterech miesią-
cach pełnego członkostwa wysłały do Unii żywność za 471 mln dolarów, co 
stanowiło 158%-owy wzrost w stosunku do 2003 roku. Polskie mleczarnie, za-
kłady mięsne i przetwórnie bardzo szybko, skutecznie i sprawnie dostosowały 
się do unijnych wymogów sanitarnych i w znakomitej większości osiągnęły 
wymagany poziom funkcjonowania.  

Rozpatrując globalnie strategię przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożyw-
czego należy przede wszystkim podkreślić zalety rolnictwa. Wśród najważniej-
szych należy wymienić: duże zasoby ziemi rolniczej, niskie koszty pracy rolni-
ków, wysoką ekologicznie jakość produktów rolniczych, młody wiek polskich 
rolników. Polskie przedsiębiorstwa przemysłu rolno – spożywczego oferują sze-
roką gamę produktów pochodzenia rolniczego o najwyższej jakości począwszy 
od owoców, warzyw i wyrobów cukierniczych a skończywszy na produkcji 
najwyższej klasy wołowiny, drobiu i wyrobów mleczarskich. Produkty uzyskują 
porównywalne ceny z zagranicznymi, niemniej jednak widoczny jest też spadek 
cen podyktowany brakiem zaufania i słabej marki niektórych polskich produk-
tów. Zauważalny jest spadek cen pasz, co ma swoje odzwierciedlenie w opła-
calności prowadzenia hodowli zwierząt. Polskie przedsiębiorstwa przemysłu 
rolno – spożywczego korzystają od dnia akcesji z trzech podstawowych zasad 
Wspólnej Polityki Rolnej, które z pewnością przyczynią się do jego restruktury-
zacji i unowocześnienia. Są nimi: swobodny przepływ produktów rolnych po-

                                                 
248 Rzeczpospolita 2006, Nr 258. 
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między wszystkimi państwami Unii Europejskiej, pierwszeństwo produktów 
rolnych krajów „Piętnastki” na wspólnym rynku oraz wspólne finansowanie po-
lityki rolnej. 

Mając na uwadze rozważania dotyczące możliwości wyboru strategii 
funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej za opty-
malną należy uznać strategię agresywną (ofensywną), która opiera się na zało-
żeniu maksymalnego wykorzystania efektów synergicznych mocnych stron sy-
tuacji wewnętrznej z zewnętrznymi szansami stwarzanymi przez otoczenie ryn-
kowe i pozarynkowe. Moment przystąpienia naszego kraju do struktur unijnych 
otworzył przed krajowymi przedsiębiorstwami niepowtarzalną szansę osiągnię-
cia wiodących pozycji na europejskich rynkach biznesowych. Sytuacja we-
wnętrzna jest stabilna i sprzyja takiemu wyborowi. Prawidłowe opracowanie 
możliwości realizacji celów strategii agresywnej pozwala zająć konkurencyjną 
pozycję polskim przedsiębiorstwom na rynkach Unii Europejskiej. Głównymi 
celami  stosowania strategii agresywnej są: osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu 
przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka, ekspansja i zdywersyfikowanie 
rozwoju poprzez aktywne wykorzystywanie pojawiających się szans, wzmac-
niane pozycji sektora na rynku, przejmowanie podmiotów gospodarczych o po-
dobnym profilu, koncentracja zasobów na konkurencyjnych produktach. Dla 
osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu koniecznym jest podjęcie wysokiego ryzyka, 
a każdy rodzaj produkcji w sferze agrobiznesu jest z nim związany w zależności 
od rodzaju działalności i branży. Wielkość ponoszonego ryzyka zależna jest tak-
że od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, jak np. sezonowość pro-
dukcji i podaży, uwarunkowania klimatyczne i glebowe, uzależnienie od do-
stawców względem wielkości i jakości dostarczanego surowca. Polskie przed-
siębiorstwa przemysłu rolno – spożywczego jeszcze przed przystąpieniem do 
struktur unijnych próbowały wypracować swoją pozycję na rynkach międzyna-
rodowych. Rozwinięto współpracę ze wschodnimi kooperantami, ale od mo-
mentu akcesji nastąpiło jej pogorszenie oraz utrata rynku rosyjskiego i ukraiń-
skiego. Skutkiem tego było zainteresowanie polskich firm szerszą współpracą               
z krajami Unii Europejskiej. Rozwijanie tejże współpracy i powolne odzyskiwa-
nie rynku wschodniego przyczyni się do osiągnięcia korzyści, gdyż polskie 
przedsiębiorstwa przemysłu rolno – spożywczego posiadają szanse zdobycia 
ugruntowanej pozycji na rynku Unii Europejskiej, czego dowodem jest dekla-
rowana obawa dotychczasowych przedsiębiorców rolnych dotychczasowych 
państw członkowskich przed napływem polskich towarów żywnościowych. 
Drugim istotnym celem stosowania strategii agresywnej powinno być stałe 
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wzmacnianie pozycji sektora na rynku, co przyczyni się do dalszego jego po-
znania, rozpropagowania oraz wykorzystania możliwości osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej w wielu specjalistycznych branżach. Niezwykle istotnym jest 
prowadzenie zaplanowanej polityki względem sektora, której właściwe ukształ-
towanie i kompatybilność z celami Wspólnej Polityki Rolnej może okazać się 
kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Polska, jako kraj typowo rolniczy powinna 
eksponować swoje bogactwo względem możliwości produkcji żywności ekolo-
gicznej, niekoniecznie produkując wyroby wyłącznie ekologiczne, ale podpierać 
się zaletami środowiskowymi i tradycjami produkcji wyrobów w zgodzie z natu-
rą. Istotnym celem prowadzenia strategii agresywnej będzie przejmowanie 
podmiotów gospodarczych o podobnym profilu, które umożliwi koncentrację, 
specjalizację i unowocześnienie produkcji. W ten sposób wzrośnie potencjał 
możliwości wykorzystania posiadanego kapitału ludzkiego i zarządzania wiedzą 
w sektorze. Bardzo ważnym celem realizacji strategii jest koncentracja zasobów 
na konkurencyjnych produktach, które mają w przyszłości charakteryzować pol-
ski sektor agrobiznesu i przyczynić się do rozpoznawania marki polskich przed-
siębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. Możliwości jest wiele, niemniej 
jednak widoczny jest brak konkretnych inicjatyw w tym kierunku. Właściwe 
wydaje się ustalenie priorytetowych założeń względem osiągnięcia tego celu 
przez wzajemne związki przedsiębiorców sektora i wyznaczenie konkretnych 
działań. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców działających na terenie całego 
kraju, którzy powinni realnie ocenić swoje szanse na rynku krajowym i między-
narodowym oraz wyznaczyć właściwe miejsce dla realizacji poszczególnych 
celów strategii. Konieczne jest ustalenie zadań dla przedsiębiorców funkcjonu-
jących w poszczególnych regionach kraju, których realizacja będzie zapewniać 
przetrwanie na lokalnych rynkach i inicjować możliwości względem międzyna-
rodowej współpracy.  

 
6.3. Określenie celów strategicznych rozwoju przedsiębiorstw przemysłu 
rolno – spożywczego 
 

Rozpatrując cele strategiczne przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywcze-
go należy zauważyć, że nie jest to misja organizacji, lecz są to skonkretyzowane 
zamierzone, rzeczowe przedsięwzięcia określone w sposób przedmiotowy, 
czynnościowy lub efektywnościowy, uwzględniające warunki zewnętrzne i we-
wnętrzne. Cele wyrażają zawsze określone potrzeby, a równocześnie są ich kon-
kretyzacją.  W ujęciu analitycznym określa się je np. przez parametry charakte-
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ryzujące wytwarzane produkty, a także przez wskaźniki efektywnościowe249.  
Jako podstawowe kryteria prawidłowo skonstruowanego celu można przyjąć, że 
musi on: być zgodny z funkcją społeczną/misją organizacji; być sprawdzalny; 
skoncentrowany nie tylko na działaniach, ale na wynikach; być krótki, prosty, 
precyzyjny, zrozumiały, realistyczny i wystarczający. Jako najważniejsze cele 
strategiczne w zakresie rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywcze-
go można uznać:  
- generowanie zysku, 
- osiągnięcie odpowiedniej wielkości akumulacji majątku niezbędnej na prze-

trwanie i rozwój, 
- wzrost konkurencyjności oferty poprzez podniesienie jakości produktów                  

i przyrost udziału w rynku, 
- stworzenie efektywnych struktur organizacyjnych i zarządzania, 
- zwiększenie stopnia przetworzenia surowców rolnych (z fazy gospodarki 
żywieniowej do fazy wysokiego przetworzenia), 

- poszerzanie asortymentu produkcji tzw. zdrowej żywności, 
- orientacja na klienta poprzez spełnianie jego upodobań i wymagań, 
- zdobycie doświadczenia w zakresie działania na rynku międzynarodowym. 

Cele w ujęciu efektywnościowym są definiowane niezależnie od powyż-
szych reguł i odnoszą się do różnego rodzaju wskaźników np. rentowności 
sprzedaży, płynności finansowej, aktywności gospodarczej. W przypadku przed-
siębiorstw przemysłu rolno – spożywczego cele strategiczne można podzielić na 
finansowe, akcjonariuszy i transakcyjne. A. Chrościcki dzieli cele efektywno-
ściowe według zastosowanych różnego rodzaju wskaźników. Akceptując propo-
nowany podział za najważniejsze cele finansowe dla przedsiębiorstw przemysłu 
rolno – spożywczego należy uznać: obniżenie kosztów finansowych i zapewnie-
nie ich efektywnej kontroli, wzmacnianie struktury bilansu i tworzenie optymal-
nej zdolności kredytowej, zminimalizowanie ryzyka zmiany stóp procentowych 
i kursów walutowych, utrzymanie płynności na właściwym dla danego przed-
siębiorstwa poziomie. Klasyfikator celów przedsiębiorstw przemysłu rolno – 
spożywczego przedstawia tabela 6.2. Cele akcjonariuszy to: zminimalizowanie 
w krótkim i długim okresie rozwodnienia zysków na akcje, a tym samym unik-
nięcie negatywnego wpływu emisji na dotychczasowe papiery wartościowe, po-
szerzenie grona inwestorów i przyszłych akcjonariuszy, polepszenie pozycji 
przedsiębiorstwa na rynku finansowym. Celami transakcyjnymi są: przekonanie 
inwestorów o sukcesie i opłacalności inwestycji, skonstruowanie obligacji za-

                                                 
249 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2000. 
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miennej gwarantującej jej powodzenie, stworzenie warunków obrotu wtórnego 
dla obligacji zamiennej, będącej źródłem finansowania przedsiębiorstwa250.  

Tabela 6.2 

Klasyfikator celów przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CEL OGÓLNY: 
 
ZDOBYCIE ZNACZĄCEJ POZYCJI 

PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA               

PRZEMYSŁU ROLNO - SPOŻYWCZEGO 

NA RYNKU EU 

 
 
1. Osiągnięcie czołowej pozycji  
    w zakresie produkcji artykułów  
    rolno - żywnościowych 
 

 
1.1. Maksymalizacja wolumenu 
       produkcji 
1.2. Rozwój systemu jakości 
1.3. Obniżka kosztów  
       jednostkowych 
1.4. Zwiększenie konkurencyjności oferty 

 
 
2. Rozwój kooperacji gospo- 
    darczej i działalności inwestycyjnej 

     na rynku rolnym 

 
2.1. Podejmowanie inicjatyw  
       gospodarczych typu joint venture 
2.2. Uruchamianie nowych  
       przedsięwzięć inwestycyjnych 
2.3. Rozszerzenie układów  
       kooperacyjnych 
2.4. Zastosowanie strategii portfolio 

 
 
 
3. Wzmacnianie kapitału  
    ludzkiego w dominujących  
    przedsiębiorstwach sektora 

    agrobiznesu 

 
3.1. Promowanie znaczenia inwestycji  
       w kapitał ludzki jako najcenniejszego  
       dobra przedsiębiorstw, 
3.2. Rozpowszechnianie najlepszych  
       rozwiązań w zakresie profesjonalnego  
       zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce 
3.3. Wzmacnianie pozycji firm na rynku  
        pracy 
3.4. Wspomaganie budowania prestiżu  
        organizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stabryła A.; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wy-
dawnictwo Naukowe PWN. Warszawa- Kraków 2000. s. 45. 
 

 
6.4. Możliwości adaptacji stosowania międzynarodowych strategii rozwoju 

przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego 
 

Dla większości przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego głów-
nym celem funkcjonowania stała się internacjonalizacja i stały dostęp do no-
wych rynków. Pomimo całej retoryki na temat globalizacji, Europa nie stanowi 
jednego rynku dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. 
Właściwszą nazwą niż globalizacja wydaje się w przypadku przedsiębiorstw 
przemysłu rolno – spożywczego regionalizacja. Na europejskim rynku funkcjo-
nują setki tysięcy firm a dla wielu z nich rynek amerykański jest równie ważny 
w zakresie produkcji i sprzedaży. Wspomniane firmy rozwinęły podwójną stra-
tegię regionalizacyjną. Dla większości z nich Unia Europejska jest tak naprawdę 
rynkiem krajowym. Sektory spożywcze np. w Holandii, Belgii, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii i Francji, stają się coraz bardziej zintegrowane. Statystyki 

                                                                                                                                                         
s. 41 – 47. 
250 A. Chrościcki, Przed emisją trzeba sprecyzować cele, Rzeczpospolita 1998, nr 27. 
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ONZ wykazują, że liczba firm globalnych przekroczyła w 2002 roku 37 tys.,                 
a ich produkcja stanowiła 22% produkcji światowej. Od tego czasu firmy jesz-
cze mocniej zaczęły współpracować i tworzyć wspólne podmioty gospodarcze. 
We wzajemnej współpracy pomaga fakt, że proces globalizacji przyczynia się 
do międzynarodowego podziału pracy i zwiększa korzyści płynące ze wzajem-
nej współpracy.  Rynek agrobiznesu staje się coraz bardziej otwarty w skali 
międzynarodowej i globalnej zajmując jednocześnie jedno z najważniejszych 
miejsc w strukturze gospodarki światowej. Swobodny przepływ towarów, kapi-
tału i technologii stanowiący niezbędny warunek internacjonalizacji i globaliza-
cji jest zapewniony we wszystkich krajach rozwiniętych o nowoczesnej struktu-
rze gospodarowania. Według definicji podanej przez ONZ globalizacja to proces 
stopniowego kurczenia się czasoprzestrzeni, w której się poruszamy i działa-
my251. W ujęciu Komisji Europejskiej globalizacja to proces zachodzący na ryn-
kach światowych, gdzie produkcja w różnych krajach jest coraz bardziej współ-
zależna w związku ze swobodą przepływu kapitału i technologii oraz rosnącą 
dynamiką wymiany towarów i usług252. Jako najbardziej trafną polską definicję 
globalizacji gospodarki w znaczeniu ogólnym można uznać podaną przez B. Li-
berską, że jest to proces pogłębionej integracji międzynarodowej, w którym na-
stępuje scalanie rynków w taki sposób, że zacierają się granice między rynkami 
krajowymi i globalnymi253. Globalizację w odniesieniu do przedsiębiorstw defi-
niuje M. Brzeziński, który uważa, że jest to proces umiędzynarodowienia dzia-
łalności gospodarczej przebiegający w obszarze przedsiębiorstwa, jego otocze-
nia (bliższego i dalszego) oraz całej gospodarki światowej, co wzmacnia siłę ich 
powiązań i wzajemnego przenikania. Według autora najbardziej istotnym jest 
tutaj rodzaj występujących współzależności oraz zakres dokonującej się między 
nimi wymiany w sensie: ekonomicznym, organizacyjnym, informacyjnym i spo-
łecznym254. Rozpatrując globalizację dotyczącą funkcjonowania przemysłu rol-
no – spożywczego na rynku światowym można przyjąć, że jest to model organi-
zacji działalności firm na rynkach zagranicznych i powinien być określany                   
w następujących aspektach znaczeniowych:  
1. W znaczeniu atrybutowym, gdzie internacjonalizację charakteryzują poniż-

sze cechy: zawieranie transakcji zagranicznych (eksportowych), kooperacja 
produkcyjna, wspólne przedsięwzięcia oraz inwestycje bezpośrednie, transfer 

                                                 
251 Human Development Report, UN, Nowy Jork 1999. 
252 World Investment Report 1996 UNCTAD, Nowy Jork 1996, s. 5-7, Trade and Foreign Direct Investment. Report by the 
WTO 9.10.1996, s. 2-3. [w] P. Chechelski, Globalizacja w polskim przemyśle spożywczym, Przemysł Spożywczy 2002, nr 2, 
s. 6. 
253 B. Liberska [pr. zb.], Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. PWE, Warszawa 2002, s. 19. 
254 P. Chechelski, Globalizacja w polskim przemyśle spożywczym, Przemysł Spożywczy 2002, nr 2, s. 6. 
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kapitału i myśli naukowo – technicznej, zaangażowanie firm zarządzających 
w prowadzenie działalności gospodarczej (kontrakty menedżerskie), myśle-
nie i zachowanie strategiczne podmiotów rynkowych, stosujących następują-
ce strategie:  
- międzynarodową nazywaną też etnocentryczną polegającą na tym, że fir-

ma działając za granicą przenosi na obcy rynek rodzime zachowania, nie 
uwzględniając specyfiki kraju, w którym prowadzi działalność gospodar-
czą, 

- multilokalną nazywana również wielolokalną cechuje się oddzielnym 
konkurowaniem w każdym kraju lub regionie, stosując model adaptacyj-
nego zachowania się, 

- globalną (ogólnoświatową, kontynentalną, regionalną) to zintegrowane 
podejście międzykrajowe i międzyregionalne, przy czym globalizacja 
może w tym przypadku przyjmować poziom ogólnoświatowy lub konty-
nentalny; 

2. W znaczeniu rzeczowym internacjonalizacja w przemyśle rolno – spożyw-
czym powinna wyrażać formy organizacyjne, jakie przyjmują firmy działają-
ce za granicą, wśród których mogą być przykładowo filie zagranicznych spó-
łek krajowych, spółki joint venture, sieci handlowe, kontrakty wykonywane 
przez generalnych dostawców (realizatorów), koncerny międzynarodowe                  
i ponadnarodowe; 

3. W znaczeniu czynnościowym internacjonalizacja jest procesem, który                             
w agrobiznesie dotyczy działalności firm i polega na takim kształtowaniu ich 
struktury organizacyjnej, doskonaleniu jej funkcji i dynamizowaniu jej wzrostu, 
aby wykreować dla niej jak najlepszą pozycję w kontekście otoczenia międzyna-
rodowego.  

Internacjonalizacja przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego                   
w znaczeniu czynnościowym powinna koncentrować się na problemie planowa-
nia strategicznego i budowaniu przewagi konkurencyjnej w tej działalności go-
spodarczej, jaką prowadzi255. Przedsiębiorstwa muszą określać strategie działa-
nia na międzynarodowych rynkach przez łączenie się w korporacje lub grupy 
kapitałowe. W krajach Europy Zachodniej dominującą pozycję w przemyśle 
rolno – spożywczym zajmują tzw. trzonowe przedsiębiorstwa, które są dużymi 
firmami o dominującej pozycji na rynku. Ich dominacja może dotyczyć wielko-
ści, własności wyspecjalizowanych środków obrotowych, udziału w rynku lub 
funkcji, jaką pełni firma w sieci produkcji. Na podstawie ogólnej strategii firmy 
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i jej pozycji w jednej lub kilku sieciach (łańcuchach) produktów można wy-
szczególnić grupy strategiczne firm zorientowanych sieciowo (łańcuchowo)                   
i firm zorientowanych funkcyjnie. Firmy sieciowe (łańcuchowe) specjalizują się 
na określonym produkcie i posiadają kilka funkcji w łańcuchu. Firmy funkcyjne 
skupiają się na jednym tylko ogniwie w łańcuchu, np. produkcji, przetwórstwie, 
dystrybucji czy sprzedaży. Firma funkcyjna może operować w kilku sieciach 
produktów. Wśród wszystkich przedsiębiorstwach przemysłu rolno – spożyw-
czego możemy wyróżnić następujące grupy firm: 

I. Firmy wyspecjalizowane – koncentrują się tylko na jednym lub dwóch 
łańcuchach oraz na ograniczonej liczbie funkcji, zazwyczaj koncentru-
ją się na jednej grupie produktów, np. Aviko ( produkty ziemniaczane) 
lub Heineken (piwo); 

II. Firmy zróżnicowane – koncentrują się na określonej funkcji w kilku 
sieciach produktów; 

III.  Firmy zintegrowane pionowo – skupiają się na jednej sieci produktów, 
ale kontrolują kilka funkcji w tejże sieci poprzez formalną własność 
lub ścisłe kontrakty (w tej grupie znajdują się spółdzielnie rolnicze); 

IV. Firmy-hybrydy są zaangażowane w kilku sieciach produktów i kontro-
lują kilka funkcji sieciowych - są to często konglomeraty składające 
się ze zróżnicowanych jednostek zależnych o ograniczonej synergii, 
działają one również poza sektorem rolniczo-spożywczym256. 

Te cztery strategiczne grupy głównych przedsiębiorstw przemysłu rolno – 
spożywczego zostały użyte jako model do przestudiowania strategii internacjo-
nalizacyjnych firm (tab. 6.3). 

Tabela 6.3 

Model strategii internacjonalizacyjnych firm agrobiznesu. 

                            ŁAŃCUCHY 

FUNKCJE 

1 lub 2 łańcuchy 3 lub więcej łańcuchów 

1 lub 2 funkcje I. Firmy wyspecjalizowane 

Aviko, CSM, Heineken 

 

II. Firmy zróżnicowane 

Hillsdown, Kühne+Hertz, Advanta, Nestlé, Ahold,  

Bols Wessanen, Nutricia 

3 lub więcej funkcji III. Firmy zintegrowane pionowo 

Avebe, Campina Melkunie,  

FRIESLAND Dairy foods, 

Plukon, Meneba, VBA 

IV. Firmy-hybrydy 

Unilever, 

Cebeco-Handelsraad 

    Źródło:  Raport opublikowany przez NRLO (Narodowa Rada ds. Badań nad Rolnictwem) 11.97 

                                                                                                                                                         
255 A. Stabryła. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa - Kraków 2000. 
s. 223 i 304. 
256 W.J.J Bijman., R.J.M. van Tudler., M. van Vliet.  Agribusiness, R&D and internationalization – Internationalization 
strategies of agribusiness firms and their implication for the firms’ knowledge-management, The Hague, NRLO, June 1997. 
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Firmy funkcjonujące w przemyśle rolno – spożywczym są mocno zainteresowane prowa-

dzeniem profesjonalnych strategii internacjonalizacyjnych. Dla firm wyspecjalizowanych 
(grupa I) główną strategią internacjonalizacyjną jest eksport. Pomimo, że niektóre firmy pro-
dukują za granicą (np. Heineken), dla większości z nich eksport pozostaje główną strategią 
internacjonalizacyjną. Dostęp do dobrej jakości surowców, jak cukier, buraki czy ziemniaki, 
był i nadal jest podstawowym elementem tej strategii. Tworzenie zakładów produkcyjnych za 
granicą ma na celu przetwórstwo lokalnych surowców jak i obsługę rynków lokalnych. Przy-
kładowo produkcja za granicą dla firm holenderskich jest uzupełnieniem ich exportu. Firmy 
zróżnicowane (grupa II) są często jednostkami zależnymi dużych firm międzynarodowych, 
przez co są w znacznym stopniu zinternacjonalizowane. Zgodnie z tradycją, firmy te stosują 
strategię międzynarodowo-wewnętrzną, tj. posiadają jednostki produkcyjne w wielu krajach 
obsługujące tam rynki lokalne i krajowe. Obecnie zmierzają w kierunku strategii regionalnego 
podziału pracy: koncentrują produkcję w mniejszej liczbie miejsc i obsługują większe rynki 
regionalne. Te regionalne centra są  odpowiedzialne za rozwój i badania oraz działania mar-
ketingowe. Należy jednak zauważyć, że regionalny podział pracy w ich przypadku może do-
prowadzić do zmniejszenia exportu. Firmy zintegrowane pionowo (grupa III) preferują                      
w wyższym stopniu eksport aniżeli bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Znaczenie bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych ostatnio wyraźnie się zwiększyło, gdyż możliwości eks-
pansji bywają ograniczone na rynkach krajowych, a firmy szukają dla siebie możliwości za 
granicą. Szczególnie spółdzielnie napotykają wiele trudności w stosowaniu strategii interna-
cjonalizacyjnych. Ze względu na ograniczenia prawno - organizacyjne napotykają one trudno-
ści w znalezieniu funduszy na finansowanie swojej ekspansji. Firmy - hybrydy (grupa IV) 
stosują zróżnicowane strategie internacjonalizacyjne w zależności od struktury zarządzania               
i od działalności ich jednostek zależnych. Dominującą strategią internacjonalizacyjną jest 
regionalny podział pracy. 

Strategie internacjonalizacyjne przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego zależą                 
w dużym stopniu od ich pozycji w sieci produktów i ich powiązań z dostawcami surowców, 
tj. z rolnikami. Jeżeli na przykład spółdzielnie rolnicze (grupa III) są dostawcami w między-
narodowych firmach spożywczych, to stosują one strategie konkurencji. W ten sposób spół-
dzielnia ma wybór: albo pozostać tylko dostawcą surowców albo sama stać się producentem 
finalnego produktu. Strategie konkurencji występują także wśród firm spożywczych i han-
dlowych. Konsolidacja firm handlowych także na poziomie międzynarodowym, prowadzi do 
koncentracji i internacjonalizacji w przemyśle spożywczym. 
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6.5. Związki rozwoju przedsiębiorstw przemysłu                                                          
rolno – spożywczego  Narodowym Planem  Rozwoju                                                

i narodową strategią spójności 2007-2013 

 
W okresie najbliższych siedmiu lat czeka nasz kraj dostosowywanie się do no-

wocześnie funkcjonującej gospodarki europejskiej poprzez wyrównywanie różnic                
w zakresie poziomu rozwoju gospodarczego i zwiększanie stopnia spójności społecz-
nej, gospodarczej i przestrzennej w ramach Unii Europejskiej. Zgodnie z opinią                    
J. Wilkina wyrażaną w wielu publikacjach należy realizować działania wyznaczone 
przez politykę rolną UE, której zasady są wspólne dla wszystkich członków i mogą 
wpływać na dalsze różnicowanie się gospodarki wiejskiej257. Trudno nie zgodzić się             
z tą opinią, którą należy brać pod uwagę jako priorytetową w realizacji strategii roz-
woju przedsiębiorstw przemysłu rolno - spożywczego. Oczywistym jest również roz-
wój działalności pozarolniczej, która wielokrotnie była badana przez IRWiR. Przykła-
dowo M. Kłodziński stwierdza, że na terenach wiejskich co trzeci mieszkaniec wsi i co 
piąty rolnik jest zdecydowany na założenie własnej firmy258. Duża część z nich funk-
cjonowałaby zapewne w przemyśle rolno – spożywczym. 

Realizacja priorytetowych zadań zarówno w sektorze agrobiznesu, jak i prze-
myśle rolno – spożywczym musi być ściśle skorelowana z nakreślonymi celami wy-
znaczonymi przez szczyt Rady Europejskiej w kwietniu 2005 roku odnowionej Strate-
gii Lizbońskiej oraz celami Nowej Perspektywy Finansowej ustalonych na szczycie w 
Brukseli w grudniu 2005 r. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne naszego kraju 
świadczą o dużym i stale rosnącym potencjale rozwojowym polskiej gospodarki, która 
obecnie charakteryzuje się wzrostem wydajności i eksportu, niskim poziomem wyko-
rzystania zasobów pracy oraz znacznym potencjałem badawczo – rozwojowym. Pro-
jekt rozporządzenia Rady WE z dnia 14 lipca 2004 r. zakłada wsparcie rozwoju obsza-
rów wiejskich w latach 2007-2013 przez Europejski Fundusz Rolny. Osie priorytetowe 
EFR ROW to poprawa: konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, stanu środowiska                      
i terenów wiejskich przez wsparcie gospodarki gruntami, poziomu życia na obszarach 
wiejskich oraz promowanie zróżnicowania działalności gospodarczej poprzez działa-
nia ukierunkowane na sektor rolny, a także na inne jednostki działające na obszarach 

                                                 
257 J. Wilkin, Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, 
Warszawa 2003; J. Wilkin, Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w 
Polsce, Wieś i Rolnictwo,  2004, Nr 2. 
258 M. Kłodziński, Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich w Polsce, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2004, 
Nr 2, s. 5-17. 
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wiejskich259. Narodowa Strategia Spójności (NSS) (wcześniej - Narodowe Strategicz-
ne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wy-
korzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Fundu-
szu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13260. Celem strategicznym 
NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opar-
tej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poziomu 
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej 
i wewnątrz kraju. Obok celu strategicznego NSS zakłada realizację celów szczegóło-
wych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych 
Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej 
gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń, którymi są:261  
- tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospo-

darczego, 
- wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego, 
- podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora 

usług, 
- budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie 

dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów, 
- wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 
- rozwój obszarów wiejskich. 

W praktyce realizacja NSS będzie się odbywać przy pomocy wykorzystania Pro-
gramów Operacyjnych (PO), które są zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) zarządzanych przez Sa-
morządy poszczególnych województw. Należą do nich: 16 Regionalnych Programów 
Operacyjnych (RPO), Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Ope-
racyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program 
Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka, Programy Europejskiej Współpracy Teryto-
rialnej, Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Łączna wartość środków finanso-
wych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Stra-
tegicznych Ram Odniesienia) wyniesie ok. 85,6 mld euro. Z tego ok. 9,7 mld euro sta-
nowić będzie publiczny wkład krajowy, a na około 16,3 mld euro szacowana jest war-
tość wkładu podmiotów prywatnych. Ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z fundu-
szy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zaproponowano, aby blisko 52% środków 
pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a około 15% z Euro-

                                                 
259 K. Brodzińska, Dynamika i kierunki zmian aktywności gospodarczej mieszkańców na obszarach wiejskich [w] S. Urban 
[red.], Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa, T. 1, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 2006, s. 116. 
260 Fundusze na lata 2007-2013, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/. 
261 ibidem... http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/.. 
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pejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe około 33% środków pochodzić będzie                 
z Funduszu Spójności.  
 Członkostwo Polski w Unii Europejskiej umożliwiło polskim przedsiębior-
stwom przemysłu rolno – spożywczego zmniejszenie dystansu gospodarczego w sto-
sunku do najlepiej rozwiniętych w państwach wysoko uprzemysłowionych. Obecność 
w grupie państw członkowskich dało szansę skorzystania z wzorców i doświadczeń 
unijnych oraz wsparcia finansowego, co powinno przyczynić się do powstania nowych 
perspektyw rozwojowych. Aby zrealizować założone cele skonstruowano w okresie 
przedakcesyjnym Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 (jako kontynuacja NPR na lata 
2004-2006), którego priorytetowym zadaniem było wykreowanie korzystnej pozycji 
politycznej i gospodarczej wśród państw członkowskich Unii Europejskiej oraz prawi-
dłowe wykorzystanie przysługujących naszemu krajowi środków finansowych. Anali-
zując założenia zawarte w obu dokumentach należy jednoznacznie podkreślić, że ak-
tualnie obowiązująca Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015262 bazuje na dokonaniach 
zawartych we wcześniejszym dokumencie, wprowadzając niewielkie zmiany meryto-
ryczne.  

Jak zaznaczono w NPR 2007-2013 dla zapewnienia trwałego rozwoju polskiej go-
spodarki i jej konkurencyjności, koniecznym jest wzrost sektora nowoczesnych tech-
nologii i budowa gospodarki opartej na wiedzy. Jest to szczególnie ważny aspekt, gdyż 
polska gospodarka w sektorze tradycyjnych gałęzi przemysłu i rolnictwie posiada 
wyższe koszty wytwarzania i trudno jej będzie sprostać konkurencji państw zachod-
nich. Bardzo ważnym wydaje się przystosowanie do obowiązujących reguł wymiany 
handlowej regulowanych przez Światową Organizację Handlu. Za niezbędne należy 
uznać działania w tworzeniu nowych inwestycji, gdzie rywalizacja występuje pomię-
dzy państwami wewnątrz Unii Europejskiej i w skali globalnej. Realizacji tych działań 
ma służyć rozwój nowoczesnych technologii i dokonań naukowych. Równie ważną 
jest możliwość nawiązywania współpracy międzynarodowej, udział w programach 
badawczych dofinansowywanych przez Unię Europejską, jak również wykorzystanie 
doświadczeń innych państw w dostosowywaniu profilu prowadzonych badań do po-
trzeb gospodarki opartej na wiedzy i w stwarzaniu warunków umożliwiających ścisłą 
współpracę sektora nauki i ośrodków badawczo – rozwojowych z przedsiębiorcami263. 
Narodowy Plan Rozwoju 2007 – 2013 nakreślił rozwój społeczno – gospodarczy Pol-
ski i był odzwierciedleniem strategicznego podejścia do integracji Polski ze Wspólnotą 
Europejską. W planie zostały określone cele polskiej polityki gospodarczej oraz wy-
znaczone środki służące osiągnięciu tej pozycji. Ich realizacja jest zgodna ze zmodyfi-

                                                 
262 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety w 
obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. 
 
263 Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 stycznia 2005 r. 
s.64. 
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kowaną Strategią Lizbońską i powiązaną z nią koncepcją zrównoważonego rozwoju 
zawartą w Strategii Goeteborskiej.  

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 został przyjęty 6 września 2005 r. 
przez Radę Ministrów i zawierał zestawienie niezbędnych przedsięwzięć o charakterze 
rozwojowym, które muszą być podjęte w kraju celem modernizacji polskiej gospodar-
ki. Był kompleksowym programem rozwoju społecznego, finansowanym przy współ-
udziale środków unijnych oraz krajowych. W głównych założeniach NPR 2007 – 2013 
jest podkreślone, że polskie rolnictwo ma zachować tradycyjny charakter z dotychcza-
sową wielokierunkową produkcją gospodarstw. Specyficzny charakter polskiej wsi                 
i krajobrazu ma wpływać i przyczyniać się do rozwoju pracochłonnych działalności 
gospodarczych związanych z wykorzystaniem dużych zasobów siły roboczej, takich 
jak rolnictwo ekologiczne i prośrodowiskowa działalność pozarolnicza. W dalszym 
ciągu poważnym problemem będzie słabo rozwinięta infrastruktura techniczna na wsi, 
która obniża standard życia osób zamieszkujących tereny wiejskie i nie sprzyja rozwo-
jowi przedsiębiorczości. Główną barierą ograniczającą rozwój i przekształcenia infra-
strukturalne na wsi są słabe możliwości finansowe lokalnych samorządów, których 
działalność na tym polu była godna zauważenia. W naszym kraju występuje silne 
zróżnicowanie pod względem poziomu rozwoju regionalnego, będące pozostałością 
zaszłości historycznych i związane ze zdolnościami adaptacyjnymi regionów. Jednym 
z ważniejszych wyzwań, z jakimi należy się zmierzyć, aby zapewnić wysoki i stabilny 
wzrost gospodarczy jest redukcja barier rozwoju, które warunkują równomierny roz-
wój poszczególnych regionów kraju i brak wewnętrznej konwergencji realnej. 
 Autorzy NPR i SRK podkreślają problem wysokiego – ukrytego i jawnego bez-
robocia, z którym trudno uporać się od początku transformacji. Okres transformacji               
z jednej strony doprowadził do koncentracji produkcji zatrudniając nadwyżki siły ro-
boczej z rolnictwa, a z drugiej pozostawił bardzo dużą liczbę małych gospodarstw rol-
nych, których właścicielom trudno się utrzymać. W dalszym ciągu utrzymuje się niska 
produktywność polskiego rolnictwa oraz mała ilość miejsc pracy poza rolnictwem. 
Wśród słabych stron wymieniana jest nieefektywna struktura sektorowa, która przeja-
wia się zbyt dużym udziałem w strukturze pracujących sektora I (rolnictwa) oraz 
przemysłów tradycyjnych w sektorze II (przemyśle) i bardzo małym udziale sektora 
III (usług), a w szczególności usług rynkowych, przy ich nieadekwatnym udziale                 
w tworzeniu wartości dodanej brutto264. W dalszym ciągu utrzymuje się niski i średni 
poziom wykształcenia na terenach wiejskich oraz nadmierne rozproszenie osadnictwa 
wiejskiego. Główne założenia NPR i SRK podkreślają szanse dla polskiego rolnictwa        
i agrobiznesu, którymi będzie wzrost popytu na polskie produkty na Jednolitym Rynku 
Europejskim, dzięki możliwościom uzyskania dostępu polskich firm przemysłu rolno 
– spożywczego do konsumentów całej Wspólnoty, poprawa efektywności oraz docho-
dowości rolnictwa i rybołówstwa w wyniku uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej 
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i Polityce Rybackiej. Równie ważna szansa otworzy się przed przedsiębiorstwami, 
które będą mogły osiągać standardy Unii Europejskiej poprzez przeprowadzenie inwe-
stycji proekologicznych współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, moderniza-
cję i rewitalizację. Ważną będzie też troska o ochronę warunków przyrodniczych, 
rozwój rolnictwa ekologicznego oraz turystyki. 

Dla rozwoju agrobiznesu i przedsiębiorczości na terenach wiejskich ważnymi kwe-
stiami są wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez tworzenie sprzyjających 
warunków dla zatrudnienia w małych i mikro przedsiębiorstwach przemysłu rolno - 
spożywczego, przez rozwój inkubatorów przedsiębiorczości, szczególnie dla młodych 
osób – absolwentów szkół średnich i wyższych, poprawę funkcjonowania instytucji 
zajmujących się rynkiem pracy, umożliwianie stosowania zachęt do podejmowania 
działalności gospodarczej przez bezrobotnych, takich jak kredyty preferencyjne i bez-
zwrotne dotacje. Niezwykle ważnym dla rozwoju sektora agrobiznesu i przedsię-
biorstw przemysłu rolno – spożywczego będzie realizacja Programu Operacyjnego – 
Rozwój Obszarów Wiejskich, którego priorytetowym celem będzie stały rozwój rol-
nictwa i rybołówstwa, jako dziedzin gospodarki najbardziej uzależnionych od uwarun-
kowań przestrzennych. Rozwój rolnictwa bezpośrednio wpływa i implikuje rozwój 
terenów wiejskich i jest uznawany za jedno z podstawowych obszarów interwencji 
publicznej poddawanych restrukturyzacji w celu zapewnienia długotrwałego wzrostu 
gospodarczego, wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenia poziomu inwestycji.  

Niezwykle ważnym celem jest restrukturyzacja obszarów wiejskich pod kątem 
rozwoju firm przemysłu rolno - spożywczego, która będzie realizowana na podstawie 
programu horyzontalnego i pozostałych sektorów operacyjnych. Inwestycje będą wy-
konywane w ramach poszczególnych programów współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Rolnego i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja celów priorytetowych 
będzie następować przy pomocy i w wyniku analizy potrzeb, doświadczeń i szerokich 
konsultacji na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

Główne aspekty realizacji restrukturyzacji dotyczą rolnictwa, które warunkuje 
rozwój przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. Wśród najważniejszych mo-
żemy wymienić: 

1. ekonomiczny – w rolnictwie jest niższy dochód od przeciętnego, postępuje sta-
rzenie ludności wiejskiej oraz występuje wysoka zależność od pierwszego sek-
tora. Koniecznym stało się wyznaczenie priorytetu, którego celem będzie po-
prawa stanu potencjału ludzkiego obszarów wiejskich poprzez działalność 
szkoleniową, informacyjną i doradczą osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnic-
twie oraz wyznaczenie stosownych działań ułatwiających podjęcie młodym 
osobom działalności gospodarczej lub starszym jej zakończenie. Równie istot-
nym celem jest restrukturyzacja potencjału materialnego, który powinien doty-
czyć modernizacji i rewitalizacji gospodarstw rolnych, infrastruktury gospo-

                                                                                                                                                         
264 Wstępny... s. 26. 
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darstw i obszarów leśnych, jak również wdrażania nowoczesnych technik pro-
dukcyjnych i marketingowych do przetwórstwa, produkcji rolnej i leśnej. 
Wdrażanie norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym w zakresie ochro-
ny środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i higieny pracy, działa-
nia informacyjne dla powstających i istniejących grup producentów rolnych, to 
także istotne cele tego priorytetu; 

2. społeczny – w rolnictwie występuje wyższy od przeciętnego poziom bezrobo-
cia, spotykamy się ze zjawiskiem wykluczenia społecznego, niską dywersyfika-
cją rynku pracy i gęstością zaludnienia na terenach wiejskich, co wpływa na 
słabszy dostęp do podstawowych usług. Główne cele, którymi należy się zająć 
w tym priorytecie to dywersyfikacja gospodarki obszarów wiejskich, poprawa 
jakości życia osób zamieszkujących tereny wiejskie przez umożliwianie                      
i wspieranie działalności pozarolniczej. Istotnym jest także zapewnienie świad-
czenia podstawowych usług na rzecz wsi, rozwój infrastruktury oraz przezna-
czenie części środków finansowych na badania i inwestycje związane z tradycją 
i zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi. 

3. środowiskowy – z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w rozwoju rol-
nictwa i leśnictwa, wsparcia finansowego obszarów o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania (obszary górskie, pobliskie tereny przemysłowe), utratę 
dochodu ze względu na niezależne uczestnictwo w programach rolno – środo-
wiskowych (NATURA 2000), czy też wykonywanie produkcji zgodnej z zasa-
dami ochrony środowiska. 

Praktyczne działania będą polegać na realizacji celów wyznaczonych przez rozpo-
rządzenie Rady Unii Europejskiej, dotyczące wsparcia rozwoju obszarów wiejskich              
z EFRROW. Nie należy zapominać o krajowych instrumentach wsparcia rolnictwa, 
które będą wypłacane w postaci dopłat z budżetu krajowego do realizacji programów 
służących poprawie warunków produkcji w gospodarstwach rolnych oraz zakładach 
przetwórstwa rolno – spożywczego. Odzwierciedleniem tych działań powinien być 
permanentny rozwój i wzrost efektywności przedsiębiorstw przemysłu rolno – spo-
żywczego. 
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Rozdział 7 
 

ASPEKTY STRATEGICZNE ROZWOJU                            
PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU                                      

ROLNO – SPOŻYWCZEGO W SEKTORZE                    
AGROBIZNESU 

 
7.1. Możliwości wykorzystania metod scenariuszowych                                              

w badaniu rozwoju polskiego agrobiznesu 
 

Zastanawiając się nad metodyką programowania polskiego agrobiznesu, 
nie sposób w kompleksowych analizach nie uwzględnić studiów prospektyw-
nych, w których na pierwszy plan wysuwane są scenariusze rozwoju zawierają-
ce próbę określenia przyszłych warunków zarówno wewnętrznych jak i ze-
wnętrznych. Analiza stanu funkcjonowania jest fazą wstępną do rozpoznania 
możliwej egzystencji w przyszłości oraz zastosowania przekształceń restruktu-
ryzacyjnych umożliwiających bezproblemową adaptację do warunków kreowa-
nych przez rynek. Opracowywanie scenariuszy ma za zadanie wskazanie moż-
liwości w zakresie osiągania korzyści ekonomicznych oraz ograniczanie strat              
i kosztów.  
 Studia prospektywne w agrobiznesie muszą charakteryzować się głęboką          
i krytyczną refleksją nad przyszłością i zawsze posiadały charakter studiów heu-
rystycznych265. Pomimo tego, że studia heurystyczne dotyczą stanu przyszłego, 
to ich faza wstępna zawiera również analizę doświadczeń z przeszłości oraz 
uwzględnia alternatywne fazy rozwoju poszczególnych czynników bezpośrednio 
oddziaływujących na przyszłość całego sektora. W przypadku agrobiznesu nie 
można jednoznacznie odrzucać współczesnych koncepcji, wartości i idei rozwo-
ju, lecz na ich podstawie budować nowe koncepcje rozwoju. Interesującym roz-
wiązaniem w studiach prospektywnych są scenariusze rozwoju. Analiza scena-
riuszowa polega na określeniu zbioru celów rozwoju, zbudowaniu koncepcji 

                                                 
265 S.M. Komorowski, Scenariusz jako metoda diagnozy i prognozy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, nr 12, 
Warszawa 1988. [w:] A. Prusek, Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo i Drukarnia 
„Secesja”, Kraków 1995, s. 34. 
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funkcjonowania agrobiznesu jako badanego systemu, wyznaczeniu jego podsys-
temów oraz rozpoznaniu zachodzących korelacji między elementami i wzglę-
dem otoczenia. Przeprowadzenie tak złożonej analizy scenariuszowej umożliwia 
wyznaczenie i sprecyzowanie scenariusza przyszłego kompleksowego rozwoju 
polskiego agrobiznesu. Wyznaczenie scenariusza rozwoju polskiego agrobizne-
su umożliwia przedstawienie jego zachowania w przyszłości oraz uwzględnienie 
kolejnych etapów jego rozwoju. Scenariusz rozwoju polskiego agrobiznesu po-
winien zawierać przedstawienie możliwych interakcji z otoczeniem, które od-
działuje na kolejne jego działy w sposób pozytywny lub negatywny, a skutki 
tego oddziaływania nie zawsze są identyfikowalne. W obecnych czasach, gdy 
znaleźliśmy się wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej i jasno przed-
stawione zostały obowiązujące reguły gospodarowania, niezbędnym stało się 
wyznaczenie przyszłego działania w zakresie rozwoju agrobiznesu. Są to wa-
runki trudne, ale już zaakceptowane przez organy rządowe i muszą być 
uwzględniane przez wszystkich członków agrobiznesu jako przyszłościowa wie-
lowariantowa wizja rozwoju agrobiznesu w aktualnych i przyszłych warunkach 
otoczenia.  

Za scenariusz rozwoju polskiego agrobiznesu będzie można przyjąć jego 
ewolucję, jako kompleksowego podsystemu polskiej gospodarki oraz wszystkie 
z tego tytułu powstałe konsekwencje. W jego skład będą wchodzić elementy 
wynikające z przeszłości, jak również nowe przedsięwzięcia o charakterze in-
nowacyjno – normatywnym. Proponowany scenariusz rozwoju powinien być 
ujęty w dłuższym okresie czasowym, gdyż jedynie takie spojrzenie na zakładane 
i realizowane w przyszłości etapy umożliwi obiektywną ich ocenę. Jego zesta-
wienie musi uwzględniać początek działania w danym otoczeniu i wzajemne                
z nim korelacje, będące wynikiem wzajemnego ich oddziaływania. 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia można wyznaczyć dwa bardzo 
przydatne scenariusze rozwoju polskiego agrobiznesu: 
1. scenariusz rozwoju eksploracyjnego, który będzie opierał się na kontynuacji        

i wykorzystywaniu aktualnego stanu polskiego agrobiznesu oraz planowaniu 
wzrostu ilościowego. Scenariusze eksploracyjne wyznaczają możliwe do za-
istnienia w przyszłości zdarzenia, które są następstwem trendów dominują-
cych w gospodarce i jej otoczeniu; 

2. scenariusz rozwoju jakościowo – strukturalnego, który będzie bazował na 
wykorzystaniu działań adaptacyjnych i normatywnych w restrukturyzacji 
systemu agrobiznesu w polskiej gospodarce. Te scenariusze mają za zadanie 
przewidzieć przyszły stan agrobiznesu w ujęciu pozytywnym, jak i negatyw-
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nym przy celowym wykorzystaniu pozytywnych i negatywnych stanów                  
z przeszłości. 
Oprócz wyżej wymienionych scenariuszy można się zastanowić, czy nie ist-

nieje możliwość zaadaptowania do wyznaczenia kierunków rozwoju polskiego 
agrobiznesu scenariuszy wyznaczonych przez A. Pruska do planowania rozwoju 
regionalnego. Są to scenariusz centralny tzw. referencyjny i najbardziej prawdo-
podobny, określający stan najbardziej pożądany oraz scenariusze peryferyjne, 
czyli oscylujące wokół scenariusza centralnego. Scenariuszami o szczególnym 
znaczeniu są scenariusze graniczne, czyli kontrastowe, które w największym 
stopniu odchylają się  in plus i in minus od scenariusza centralnego266.  

Kompleksowe wyznaczenie możliwych scenariuszy rozwoju polskiego agro-
biznesu umożliwia opracowanie kompleksowej strategii całego systemu, jako 
syntezy wszystkich scenariuszy i prezentacji wszystkich podejść metodologicz-
nych. W ten sposób musi powstać zróżnicowany scenariusz rozwoju agrobizne-
su uwzględniający wszystkie jego branże, bardzo zbliżony do scenariusza nor-
matywnego i posiadający największe prawdopodobieństwo realizacji w przy-
szłości. Przy praktycznym zestawianiu scenariusza rozwoju polskiego agrobiz-
nesu należy zastanowić się również, czy najlepiej przydatnym nie byłoby spo-
rządzenie mieszanego scenariusza, który zawierałby elementy przeszłości, te-
raźniejszości oraz nowe jakościowo elementy rozwoju. Należy stwierdzić, że             
w agrobiznesie nie ma możliwości całkowitego zerwania z przeszłością, a przy-
datne kierunki jego dotychczasowego funkcjonowania należy wręcz wykorzy-
stać stosując konieczne modyfikacje do tworzenia podstaw dalszego rozwoju.  

Jednym z najważniejszych elementów tworzenia scenariusza rozwoju pol-
skiego agrobiznesu będzie określenie źródeł finansowania przyszłego rozwoju, 
czyli wewnętrznego i zewnętrznego kapitału przeznaczonego na ten cel. W prak-
tyce będzie to miało swoje odzwierciedlenie w możliwości sklasyfikowania sce-
nariuszy na trzy typy: 

- scenariusze ekspansywnego rozwoju (optymistyczne) oparte na założeniu 
wykorzystania dużego zewnętrznego zasilania kapitałowego rozwoju 
agrobiznesu, które aktualnie polega na całkowitym wykorzystaniu w ce-
lach inwestycyjnych środków finansowych pozyskiwanych w ramach 
funduszy strukturalnych z budżetu Unii Europejskiej oraz preferencyj-
nych linii kredytowych, 

                                                 
266 A. Prusek, Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków 
1995, s. 36. 
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- scenariusze stagnacyjne (pesymistyczne) nie uwzględniające zewnętrzne-
go zasilania kapitałowego, 

- scenariusze realistyczne, które w swych założeniach dopuszczają czę-
ściowe wykorzystanie środków kapitałowych na cele rozwojowe i zakła-
dające wewnętrzne źródła zasilania kapitałowego. 

7.2. Scenariusz wpływu makrootoczenia na rozwój                                                                              
przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego 

 
W fazie pełnego członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej zwięk-

szyła się potrzeba analizy danych statystycznych, które służą pomocą w podej-
mowaniu trafnych decyzji w dobie społeczeństwa informacyjnego. Gospodarka 
rynkowa wymusza podejmowanie decyzji przez poszczególne jednostki w wa-
runkach ryzyka lub niepewności, a procesy demokratyzujące życie społeczno – 
ekonomiczne prowadzą do wzrostu odpowiedzialności za nie. Bieżące informa-
cje wymagają podstawowej wiedzy z zakresu statystyki. Metody statystyczne 
pozwalają z danych tworzyć wiedzę – odkrywać zależności, trendy, modele re-
gresji. Te działy statystyki są niezbędne do właściwego funkcjonowania rządu              
i samorządu, są podstawą podejmowania decyzji we wszystkich działach gospo-
darki i każdego przedsiębiorstwa267. 
 Badania i ocena atrakcyjności uwzględniają wiele cech, wymagających 
szczegółowej identyfikacji i analizy sytuacji. W literaturze przedmiotu wyróżnia 
się poglądy dzielące badania branżowe na analizy wewnątrzbranżowe i między-
branżowe. Podstawowe elementy analizy to: ocena pozycji firm w branży, sty-
mulanty i destymulanty ewolucji branży oraz ocena jej stabilności. Analiza mię-
dzybranżowa zawiera natomiast ocenę atrakcyjności branży w wymiarze: jej 
wielkości, dynamiki rynku, zróżnicowania rynku, rentowności, postępu tech-
nicznego.  W celu przeprowadzenia analizy poziomu rozwoju przedsiębiorstw 
przemysłu rolno - spożywczego zbadano je według kryteriów typologicznych. 
Wyniki analizy scenariuszowej makrootoczenia i mikrootoczenia przedsię-
biorstw przemysłu rolno – spożywczego przedstawiają rysunki 7.1 i 7.2. 

                                                 
267 Cz. Domański, Wyzwania statystyki na progu XXI wieku, [w:] red. A. Zeliaś, Tradycje i obecne zadania statystyki w Pol-
sce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 23-24. 
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Rys. 7.1. Wykres burzliwości makrootoczenia przedsiębiorstw  
przemysłu rolno - spożywczego 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 Analiza burzliwości otoczenia wykazała, że makrootoczenie przedsię-
biorstw przemysłu rolno – spożywczego we wszystkich sferach cechuje duża 
burzliwość, to znaczy duża rozpiętość pomiędzy scenariuszem optymistycznym 
i pesymistycznym. Świadczy to o dużym oddziaływaniu zmian zachodzących             
w makrootoczeniu na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw. Analiza scenariusza 
najbardziej prawdopodobnego w poszczególnych sferach charakteryzuje się du-
żą rozpiętością. Elementy otoczenia ekonomicznego w większości przypadków 
wykazują wpływ dodatni o dużej rozpiętości, co świadczy o niejednorodności               
i słabej strukturze otoczenia. Pomimo dużej rozpiętości i niejednorodności 
wpływu poszczególnych czynników otoczenia ekonomicznego można stwier-
dzić, że mają one najważniejszy i pozytywny wpływ na funkcjonowanie przed-
siębiorstw przemysłu rolno - spożywczego. Otoczenie polityczno – prawne                   
i społeczno – kulturowe są niejednorodne i jak można przekonać się na podsta-
wie przeprowadzonej analizy, ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
przemysłu rolno - spożywczego jest zazwyczaj pozytywny. Otoczenie demogra-
ficzne jest natomiast bardziej skonsolidowane, chociaż na podstawie wyników 
analizy trudno upierać się w przekonaniu, że jest jednorodnym, a jego wpływ 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

1

2

3

Średnia siła wpływu

otoczenie ekonomiczne otoczenie polityczno - prawne otoczenie społeczno - kulturowe otoczenie demograficzne otoczenie technologiczno - naukowe

                                                                                                                                                                                                                                                               

scenariusz pesymistyczny

scenariusz optymistyczny

scenariusz najbardziej prawdopodobny



268 
 

można uznać za pozytywny. Zbadanie otoczenia technologiczno – naukowego 
pokazało jak bardzo pozytywnie wpływa na funkcjonowanie i rozwój przedsię-
biorstw przemysłu rolno - spożywczego pomimo tego, że można je uznać za nie-
jednorodne i słabe pod względem strukturalnym. 

Rys. 7.2. Wykres burzliwości mikrootoczenia przedsiębiorstw 
przemysłu rolno - spożywczego 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Mikrootoczenie przedsiębiorstw przemysłu rolno - spożywczego cechuje się również 
dużą rozpiętością wyników pomiędzy scenariuszem pesymistycznym, optymistycznym i naj-
bardziej prawdopodobnym. Największą rozpiętością cechuje się otoczenie środowiskowe, ale 
pomimo tego jego wpływ jest pozytywny. Podobnie możemy powiedzieć o otoczeniu kapita-
łowym i infrastrukturalnym. Wszelkie pozytywne działania czynione pod względem kapita-
łowym i infrastrukturalnym przynoszą wymierne efekty w ekonomicznym wyniku funkcjo-
nowania przedsiębiorstw przemysłu rolno - spożywczego. Otoczenie społeczno – demogra-
ficzne też można zaliczyć do charakteryzującego się dużą burzliwością, niemniej jednak ma 
ono pozytywny wpływ. 

 
7.3. Analiza endogenicznych determinant rozwoju i relatywnych                         

korzyści konkurencyjnych w agrobiznesie 
 

W celu przedstawienia aktualnej sytuacji gospodarczej polskiego agrobiz-
nesu w zakresie endogenicznych determinant rozwoju i relatywnych korzyści 
konkurencyjnych dokonano strategicznej diagnozy jego podstawowych działów 
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charakteryzując czynniki determinujące rozwój gospodarczy jednostek strate-
gicznych. Obecnie za znaczącą korzyść konkurencyjną należy uznać to, że pol-
ska gospodarka uzyskała możliwość współpracy z najnowocześniejszymi go-
spodarkami państw wysokorozwiniętych. Korzyścią jest również, że w momen-
cie uzyskania pełnego członkostwa sektor przedsiębiorstw agrobiznesu realizuje 
wyzwania i dyrektywy Wspólnej Polityki Rolnej. W celu przedstawienia rela-
tywnych determinant i korzyści konkurencyjnych podstawowych działów sekto-
ra agrobiznesu posłużono się metodyką zawartą w pracach A. Pruska i St. Oku-
larczyk dotyczących rozwoju gospodarczego268. Wykorzystano również prace G. 
Gierszewskiej i M. Romanowskiej. 
 Jako endogeniczne determinanty rozwoju agrobiznesu zaliczono następu-
jące grupy czynników przedstawiające: środowisko przyrodnicze, stopień jego 
zanieczyszczenia i przydatności do wykorzystania w rolnictwie, zagadnienia 
demograficzne i bezrobocie, problemy organizacyjno – własnościowe,                        
z uwzględnieniem struktury agrarnej, wszechstronny rozwój wszystkich branż 
przemysłu spożywczego, kapitałowe uzbrojenie rolnictwa oraz intensywność 
produkcji rolniczej, kierunki produkcji rolniczej oraz ich efektywność, rozwój 
sektora usług oraz small businessu na potrzeby rolnictwa, stopień rozwoju ryn-
kowego otoczenia rolnictwa, rozwój przemysłu produkującego środki produkcji 
dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i pozostałych działów agrobiznesu. Po-
wyższe zestawienie obrazuje, że jest to grupa czynników rozwoju agrobiznesu, 
która może być świadomie przekształcana i kształtowana, a w realizacji tego 
zadania pomaga możliwość otrzymania środków finansowych z Funduszy 
Strukturalnych Unii Europejskiej.  

Do mocnych czynników endogenicznych agrobiznesu należy zaliczyć 
środowisko przyrodnicze, które sprzyja najważniejszemu z jego działów – rol-
nictwu. Środowisko jako czynnik przestrzeni produkcyjnej, adoptowanej do 
wymagań roślin uprawnych oraz hodowlanych zwierząt warunkuje rozwój rol-
nictwa, które „współdziała” z przyrodą w kształtowaniu biosfery, tworząc okre-
ślone biocenozy i biotopy. Obszar polskiego rolnictwa wchodzi w skład Makro-
regionu Środkowoeuropejskiego, który obejmuje kraje o bardzo złożonej struk-
turze przestrzennej rolnictwa, które przed wejściem do Unii Europejskiej prze-
żywały transformację systemową w agropolityce i gospodarce. W skład uwa-
runkowań środowiska przyrodniczego wchodzą ukształtowanie powierzchni, 

                                                 
268 A. Prusek, Strategia rozwoju... op. cit., s.72., [za] S. Okularczyk, Strategiczna diagnoza i program rozwoju rolnictwa i 
gospodarki żywnościowej w regionie tarnowskim, A. Prusek, Strategiczna diagnoza SWOT/TOWS dotychczasowych kierun-
ków rozwoju gospodarczego regionu tarnowskiego [w] PBZ KBN nr 094 –01 pt.: Możliwości rozwoju gospodarczego woje-
wództwa tarnowskiego”, Agencja Consultingowa „MASTER”, Kraków-Tarnów 1994. 
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klimat, stosunki wodne i gleby. W Polsce spotykamy się z przewagą terenów 
nizinnych do 300 m. n.p.m., co umożliwia uprawy polowe bez ograniczeń natu-
ry morfologicznej. Wyjątek stanowią tereny górskie, Wyżyna Krakowsko – 
Częstochowska i Roztocze, gdzie istnieje zagrożenie erozyjne269. Terytorium 
Polski to przewaga równin, łagodny z niewielką ilością pagórków, co sprzyja 
korzystnym warunkom wodnym dla rolnictwa. Warunki agroklimatyczne są 
zróżnicowane, gdyż najkorzystniejsze są na południowym zachodzie (Nizina 
Śląska, Wyżyna Krakowsko – Częstochowska), surowe na północnym wscho-
dzie (Pojezierze Mazurskie), a środkową część Polski można zaliczyć do tere-
nów powyżej stanu średniego. Wysokość temperatur (rozpiętość sum) sprzyja 
uprawie prawie wszystkich podstawowych kultur w Polsce. Opady atmosfe-
ryczne często są niewystarczające, jednak najczęściej przyczyną dużego spadku 
plonów w Polsce jest deficyt wilgoci w okresach krytycznych. Niekorzystne są 
też takie zjawiska klimatyczne jak wczesne przymrozki jesienne, późne przy-
mrozki wiosenne oraz długotrwałość pokrywy śnieżnej. W Polsce dominują gle-
by klas średnich i niskich (gleby klasy IVa-22,5% i V-20,9%), a znikoma jest 
ilość klas najkorzystniejszych (I i II – 3,5%). Pod względem jakościowym naj-
większy areał zajmują gleby brunatne i gleby płowe (kambisole) – 52%. Jeśli 
chodzi o kompleksy glebowo – rolnicze, to przeważają zdecydowanie komplek-
sy żytnie, pszenne i zbożowo-pastewne270.  Mocne i słabe strony sytuacji we-
wnętrznej agrobiznesu w fazie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej przed-
stawia tabela 7.1. 

Drugim mocnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorstw 
agrobiznesu jest w Polsce demografia ludności rolniczej, której ilość stanowi 
27% ogółu pracujących (w 2003 r. – 4,3 mln osób.). Najwyższy udział ludności 
pracującej w rolnictwie jest na terenach północno – wschodnich i wschodnich, 
gdzie zatrudnienie sięga powyżej 50%. Najniższy udział notuje się w strefach 
podmiejskich aglomeracji (poniżej 12%). Niekorzystna jest struktura zatrudnie-
nia w rolnictwie, gdyż na 100 ha użytków rolnych przypada powyżej 20 osób, 
gdy wskaźnik ten w UE wynosi 5,5/ha. Według Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań (NSP 2002) liczba ludności Polski w 2002 r. wynosi-
ła 38230,1 tys. osób. Na obszarach wiejskich mieszkało 38,2% ogółu ludności, 
to jest 14619,7 tys. osób, w tym 7282,2 tys. mężczyzn i 7337,5 tys. kobiet. Miej-
scowości wiejskie są bardzo zróżnicowane pod względem liczby mieszkańców: 
15% liczy mniej niż 100 mieszkańców, 66% od 100 do 500 mieszkańców,  13% 

                                                 
269 J. Falkowski, J. Kostrowicki, Geografia rolnictwa świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 447-448. 
270 Ibidem, s. 448, [za] T. Witek, Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej według gmin, IUNG Puławy 1981. 
 



271 
 

od 500 do 1000 mieszkańców, tylko 6% powyżej 1000 mieszkańców. Udział 
ludności wiejskiej zróżnicowany jest regionalnie: od 20,9% w województwie 
śląskim do 59,5% w województwie podkarpackim (rys. 7.3)271.  

Przeludnienie agrarne niekorzystnie wpływa na stosunki demograficzne 
na wsi, a znacząco nasiliło się w związku z redukcjami zatrudnienia w przemy-
śle. Szczególnie niekorzystnym czynnikiem w rozwoju agrobiznesu jest wystę-
pujące bezrobocie na terenach wiejskich. Bezrobocie wiejskie (jawne i ukryte) 
oraz ograniczone możliwości zatrudnienia na wsi są najważniejszymi i najtrud-
niejszymi problemami. Walka z bezrobociem na wsi, m.in. poprzez ułatwianie 
dostępu do rynku pracy oraz tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na obsza-
rach wiejskich, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla polityki gospodar-
czej272. Szacowana liczba bezrobotnych na terenach wiejskich to około 1,6 mln 
osób, z czego prawie połowa to ludność, która była zatrudniona w rolnictwie                 
i leśnictwie273. Średnia stopa bezrobocia na wsi wynosiła w 2003 roku 18%, a na 
terenach po byłych gospodarstwach państwowych, głównie w zachodniej i pół-
nocnej Polsce odsetek ten przekracza 20%. Należy jednak zauważyć, że nasz 
kraj posiada znaczne zasoby siły roboczej, które umożliwiają rozwój praco-
chłonnych kierunków produkcji rolnej i rozwój rolnictwa ekologicznego. 

Tabela 7.1 

Mocne i słabe strony sytuacji wewnętrznej agrobiznesu w fazie pełnego członkostwa  
w Unii Europejskiej 
 

 

ANALIZA STRATEGICZ-

NA S-W 

(Lista problemów) 

 

SYTUACJA WEWNĘTRZNA SEKTORA 

MOCNE STRONY „S” SŁABE STRONY „W” 

Środowisko przyrodnicze, 
ekologia 

na terytorium całego kraju ko-
rzystne warunki przyrodniczo – 
klimatyczne, wyjątek stanowią 
tereny górskie o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania, 
znikomy udział terenów tzw. eko-
logicznie czystych.  

brak możliwości względem 
ograniczenia nawożenia do-
prowadza do ciągłego pogar-
szania stanu środowiska natu-
ralnego, 
słaby rozwój rolnictwa ekolo-
gicznego ze względu na barierę 
popytu, 
niska atrakcyjność inwestycyj-
na obszarów wiejskich, 

Sytuacja demograficzna istnieją duże zasoby siły roboczej i 
możliwość specjalizacji w praco-

przeludnienie agrarne, dwuza-
wodowość,  

                                                 
271 Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020) 
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2005 r. Warszawa, czerwiec 2005 r. s. 20. 
272 Strategia.... s. 21. 
273  R. Szczęsny, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1998-1996, Zeszyty IGiPZ PAN, nr 59, 1999. 
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chłonnych kierunkach produkcji 
przemysłowej i rolniczej,  
powiększający się współczynnik 
skolaryzacji wsi, 
korzystna struktura wiekowa 
mieszkańców wsi (w tym rolni-
ków), wysoki odsetek ludzi mło-
dych,  
duże skupiska ludności na obsza-
rach 
wiejskich, 

w Polsce jest procentowo po-
nad cztery razy więcej rolni-
ków niż w Unii Europejskiej 
(Polska - 25,8%, UE - 5,5%),  
niska mobilność ludności wiej-
skiej, niski poziom wykształ-
cenia mieszkańców wsi, 
 
 

Bezrobocie ogółem duża konkurencja na rynku pracy, 
istnieje możliwość zatrudnienia 
bezrobotnych w okresie prac sezo-
nowych w rolnictwie, 

wysoka stopa bezrobocia,  
bezrobocie ukryte,  
bezrobocie w otoczeniu rolnictwa na 
obszarach wiejskich, 

Struktura agrarna od momentu pełnego członkostwa 
w UE rozdrobniona struktura 
agrarna okazuje się korzystną dla 
prowadzenia ekologicznej produk-
cji rolnej, 

bardzo rozdrobniona struktura 
agrarna, szczególnie na tere-
nach Polski południowej, 

Infrastruktura bardzo wysoki poziom gazyfikacji, 
elektryfikacji i zaopatrzenia w wo-
dę na terenie całego kraju, 

niski poziom rozwoju infra-
struktury na terenach wiej-
skich,  
słabo rozwinięta infrastruktura 
społeczna(szkoły, instytucje 
kulturalne), 

Techniczne uzbrojenie 
techniczne rolnictwa i 
firm je obsługujących 

w przeważającej części wysoki 
poziom uzbrojenia technicznego 
rolnictwa,  
średni poziom środków produkcji, 

niska jakość uzbrojenia tech-
nicznego rolnictwa, 

Kierunki produkcji rol-
niczej, intensywność i 
specjalizacja, 
Podsystemy agrobizne-
su i branże przemysłu 
spożywczego 

uprawa zbóż, warzyw i owoców, 
hodowla zwierząt ubojowych, 
przetwórstwo rolno – spożywcze, 
uprawa tytoniu,  
wysoki stopień nowoczesności 
przedsiębiorstw przetwórczych,  
niskie koszty jednostkowe pracy i 
ziemi, przewagi komparatywne w 
produkcji o wysokich nakładach 
pracy i ziemi,  
przewagi cenowe produkcji rolnej 
w pierwszych latach członkostwa 
w UE, zmodernizowany przemysł 
przetwórczy który daje dużą ela-
styczność zmian kierunku produk-
cji,  
zdobyte doświadczenia w pozy-
skiwaniu 
środków z funduszy przedakcesyj-
nych 

niski stopień specjalizacji go-
spodarstw,  
ograniczenia w produkcji rol-
nej,  
brak współpracy pomiędzy 
producentami i przedsiębior-
cami, brak kapitału w rolnic-
twie i na obszarach wiejskich,  
niska zdolność kredytowa 
podmiotów sektora rolnego,  
ograniczona możliwość za-
trudnienia poza rolnictwem,  
słaba integracja pionowa i po-
zioma w przemyśle rolno-
spożywczym i małe  
skłonności do wspólnych dzia-
łań, powiększające się dyspro-
porcje 
w dochodowości pomiędzy 
małymi i 
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(np. SAPARD), wielkoobszarowymi gospodar-
stwami,  

Sektor usług dynamiczny rozwój handlu i usług 
w całym sektorze,  
przedsiębiorczość mieszkańców 
wsi, korzystne warunki do rozwoju 
turystyki, 

słabo rozwinięte usługi na ob-
szarach wiejskich ze względu 
na ich ceny i barierę popytu,  
słaby stan zachowania i ochro-
ny dziedzictwa kulturowego w 
niektórych regionach, 

Small business dynamiczny rozwój prywatnych 
firm, szczególnie w przemyśle 
rolno – spożywczym, handlu i 
usługach, 

zmniejszanie liczby firm pro-
dukcyjnych,  
słaby marketing i kadra mene-
dżerska w małych zakładach 
przetwórczych, 

Rynkowe otoczenie 
sektora  

funkcjonowanie giełd towarowych, 
targów , instytucji związanych z 
agrobiznesem, izb rolnych, związ-
ków zawodowych rolników,  
sąsiedztwo dużych rynków zbytu - 
rynku 
wschodniego i rynku niemieckie-
go, 

brak zainteresowania rozwo-
jem otoczenia rynkowego 
agrobiznesu, mała liczba firm 
obsługujących sektor agrobiz-
nesu, 

Sektor edukacji oraz 
doradztwo  

dobry system edukacji rolniczej na 
poziomie średnim i wyższym, 
wysoki poziom doradztwa rolni-
czego, ekonomicznego i prawnego, 

niski poziom wykształcenia 
ogólnego i zawodowego rolni-
ków, 
brak zainteresowania doradz-
twem, które jest dla rolników 
zbyt drogie. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Prusek, Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej. Wy-
dawnictwo i Drukarnia „Secesja” Kraków 1995 s. 73; Informacja o stanie infrastruktury technicznej wsi na koniec 2004 
roku, Departament Infrastruktury Wsi i Komunikacji Społecznej. Wydział Infrastruktury Technicznej, Warszawa 2005; 
Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020) Dokument 
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2005 r. Warszawa, 2005. 
 

 
Transformacja polskiej gospodarki ukształtowała zjawisko wielofunkcyj-

ności rodzin rolniczych, które wyraża się w szybkim zmniejszaniu się liczby 
tzw. gospodarstw czysto rolniczych, tj. pozyskujących dochód jedynie z gospo-
darstwa rolnego, a zwiększaniu liczby rodzin pluralistycznych, pozyskujących 
dochód z innych źródeł. To przesunięcie w zakresie struktury społeczno-
ekonomicznej rodzin z użytkownikiem gospodarstwa rolnego ma charakter 
trwały i będzie się nasilać, co oznacza zmianę w relacjach pomiędzy gospodar-
stwem rolnym a rodziną rolniczą274. 

Sytuację demograficzną w rolnictwie można powiązać ze strukturą agrar-
ną, która nie wygląda zbyt korzystnie. W rolnictwie indywidualnym w dalszym 
ciągu przeważają gospodarstwa małe i bardzo małe (poniżej 4 ha) na południu, 
                                                 
274 "Zróżnicowanie regionalne rolnictwa" http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/rolnic_lesnict_srodowi/  
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ale na północy przeważają gospodarstwa duże (powyżej 12 ha). Wzrasta też 
średnia przypadająca na 1 gospodarstwo rolne, która w roku 2003 według da-
nych GUS wynosiła 8,3 ha. Zasoby ziemi posiadane przez gospodarstwa są zbyt 
małe by mogły zapewnić wystarczający poziom dochodu dla ich właścicieli. 
Implikuje to słaby rozwój postępu technologicznego ze względu na brak środ-
ków finansowych. Na podstawie badań przeprowadzonych przez IERiGŻ zakła-
da się, że przy prowadzeniu typowej produkcji rolniczej uzyskanie dochodów 
parytetowych, które umożliwiłyby rozwój jest możliwe w gospodarstwach                     
o powierzchni co najmniej 25 ha. 

 
 

Rys. 7.3. Udział ludności wiejskiej w procencie ogółu ludności województw w 2002 r. 
Źródło: GUS - Ludność według płci, wieku, województw, podregionów, powiatów, miast i gmin. Stan w dniu 30 VI 2002 r. 

 
Transformacja polskiej gospodarki zmieniła charakter polskiego rolnictwa 

indywidualnego, które rozumiane jako ogół gospodarstw indywidualnych, 
zwiększyło swój udział w zasobach produkcyjnych i produkcji rolniczej całego 
rolnictwa. Jest to skutek likwidacji i prywatyzacji sektora rolnictwa uspołecz-
nionego (głównie byłych państwowych gospodarstw rolnych). Był to proces po-
legający na przepływie ziemi do gospodarstw prywatnych i tworzeniu nowych 
prywatnych gospodarstw wielkoobszarowych. W ramach rolnictwa indywidual-
nego pojawił się znaczący sektor rolnictwa wielkoobszarowego. Dla rolnictwa 
chłopskiego stanowi on znacznie większą konkurencję aniżeli poprzedni sektor 
rolnictwa państwowego. Proces ekspansji rolnictwa indywidualnego ze zrozu-
miałych przyczyn ulega coraz wyraźniejszemu spowolnieniu.  
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Poziom infrastruktury technicznej odgrywa zasadniczą rolę w kształtowa-
niu aktywizacji gospodarczej terenu i jest jednym z ważniejszych czynników 
rozwoju gospodarczego kraju. Na terenach obszarów wiejskich wyznacza 
oprócz rozwoju sektora rolnego rozwój działalności pozarolniczej.  Elementami 
infrastruktury są drogi, łączność, sieć elektroenergetyczna, zaopatrzenie w wo-
dę, odprowadzanie ścieków - które mają istotny wpływ na standard życia miesz-
kańców, jak również wzmacniają atrakcyjność inwestycyjną i skutecznie zapo-
biegają odpływowi wykwalifikowanej siły roboczej. W ostatnich latach rozbu-
dowa infrastruktury technicznej stała się przedmiotem zainteresowania i współ-
finansowania wielu instytucji, a  wiodącą rolę w finansowaniu tych inwestycji 
mają samorządy lokalne.  

Zaopatrzenie w wodę i sanitację wsi należy ocenić jako średnio zaspaka-
jające potrzeby rolników. Oceniając stan, zasięg i nowoczesność wodociągów              
i kanalizacji należy stwierdzić, że istnieje wyraźna dysproporcja pomiędzy sta-
nem dostępności do wodociągów zbiorowych i kanalizacji. Jest to wynikiem 
większego zainteresowania ludności wiejskiej rozwojem sieci wodociągowej. 
Ponadto inwestycje z zakresu kanalizacji i oczyszczalni ścieków wymagają 
większych nakładów i postrzegane są przez część lokalnej społeczności jako do-
datkowe obciążenie finansowe, a nie jako element podnoszący standard życia                     
i ograniczający degradację środowiska naturalnego275. Niezwykle ważnym ele-
mentem infrastruktury technicznej są drogi dojazdowe, których jakość decyduje 
o dostępności do gruntów rolnych i leśnych oraz instytucji obsługujących sektor 
agrobiznesu. Stan techniczny dróg w Polsce, zarówno gminnych, jak i lokalnych 
jest poważnie zaniedbany. Jeśli gęstość dróg można uznać za wystarczającą, to 
ich jakość jest na bardzo niskim poziomie.  

Pozostałe ważne problemy, które napotyka w bieżącym funkcjonowaniu 
sektor agrobiznesu, nie zawsze okazują się sprzymierzeńcem jego rozwoju. Na-
leżą do nich niski stopień specjalizacji gospodarstw rolnych, zróżnicowanie re-
gionalne rozwoju, jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, brak powiązań po-
między producentami i niski poziom posiadanego kapitału.  

 Należy również zauważyć duże korzyści konkurencyjne przedsiębiorstw 
przemysłu spożywczego, które ustabilizowały mocno rynek wewnętrzny i bazu-
jąc na działaniach przedakcesyjnych stworzyły dobre powiązania eksportowe 
odbudowując stare i zdobywając nowe rynki zbytu. Jak zauważył K. Rejman, 
już w 2004 roku wystąpiła samowystarczalność polskiego rynku surowców spo-

                                                 
275 Informacja o stanie infrastruktury technicznej wsi na koniec 2004 roku, Departament Infrastruktury Wsi i Komunikacji 
Społecznej. Wydział Infrastruktury Technicznej, Warszawa 2005. 
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żywczych276. Przedsiębiorstwa polskiego przemysłu spożywczego gwarantują 
produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności, zapewniają wymaganą jakość pro-
duktów pod względem zdrowotnym (składniki odżywcze) oraz organoleptycz-
nym (dostosowanie smaku, wyglądu, barwy, i konsystencji oraz innych cech, 
które każdy konsument potrafi ocenić). Jako nowy członek Unii Europejskiej 
możemy się pochwalić dużą dynamiką przetwórstwa owoców i warzyw277 i do-
brym ich zorganizowaniem, gdyż w ostatnim czasie wystąpił wzrost produkcji 
mrożonek, soków i napojów, past, sosów, konserw, marynat i win. Jako przewa-
gę konkurencyjną można również wskazać dużą ilość taniej i wyspecjalizowanej 
siły roboczej, która niejednokrotnie musi być zatrudniana w obróbce ręcznej 
owoców i warzyw. Polskie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego mają duże 
szanse zajęcia znaczącej pozycji na rynku europejskim, prowadzą zaawansowa-
ne badania nad potrzebami i wielkością spożycia produktów żywnościowych 
oraz ich jakością na skalę międzynarodową. Wiele uwagi poświęcają dostoso-
wywaniu do norm unijnych, gdzie rozwój przetwórstwa i jakości jest bezpo-
średnio związany z osiąganiem wyższej jakości w trzech wymiarach: bezpie-
czeństwa zdrowotnego, profilaktyki i poprawy zdrowia, szybkości i wygody. 
Produkty przemysłu spożywczego posiadają wyraźny smak i zapach, są produk-
tami wyjątkowymi i paczkuje się je w małych porcjach i jednostkowych opako-
waniach odpowiadających potrzebom (Rejman 2004). Ważną barierą rozwojową 
polskiego agrobiznesu jest niedostatek kapitału, który jest skutkiem jego niskiej 
dochodowości. Brak zdolności do akumulacji kapitału jest pochodną niskich 
cen, spadkiem produkcji globalnej oraz niskim poziomem wsparcia naszego rol-
nictwa. Jako mocne strony polskiego agrobiznesu można też uznać dynamicznie 
rozwijający się sektor handlu i usług, coraz szersze krzewienie idei przedsię-
biorczości wśród ludności wiejskiej oraz wciąż niewykorzystane, a szerokie 
możliwości rozwoju turystyki. Na terenach wiejskich powstaje duża ilość pry-
watnych firm, które zajmują liczące się miejsce w lokalnej produkcji, handlu           
i usługach. Funkcjonuje wiele giełd towarowych, odbywają się targi i inne im-
prezy promujące działalność i produkty żywnościowe. Zaczyna się zarysowy-
wać ogólny kształt instytucjonalnej obsługi rolników, a także zwiększa się zain-
teresowanie rolników zrzeszaniem się w organizacjach. Niezwykle korzystne 
jest położenie naszego kraju, gdyż w pobliżu znajduje się rynek niemiecki,                 

                                                 
276 K. Rejman, Rozwój europejskiego rynku żywnościowego odzwierciedleniem trendów zachowań i preferencji żywieniowych 
konsumentów [w] H. Manteuffel Szoege, Problemy rolnictwa światowego, t. XI, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 
347-355, 
277 K. Szlachta, Perspektywy rozwoju rolnictwa i wybranych branż przemysłu spożywczego po przystąpieniu do Unii Euro-
pejskiej [w]  Agrobiznes 2004, Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Prace Naukowe Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, t.2, Wrocław 2004, s. 304-310. 
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a z drugiej strony rysuje się ogromny i przyszłościowy rynek wschodni. Jako 
dobrze zorganizowany i funkcjonujący można uznać system edukacji i doradz-
twa rolniczego. Niestety jego wykorzystanie nie jest optymalne, gdyż na prze-
szkodzie stoi brak zainteresowania edukacją rolniczą i bariera finansowa wzglę-
dem współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Diagnozę relatywnych 
korzyści konkurencyjnych działów o strategicznym znaczeniu dla agrobiznesu 
przedstawia tabela 7.2. 

Tablica 7.2 

Diagnoza relatywnych korzyści konkurencyjnych działów  
o strategicznym znaczeniu dla agrobiznesu 

 

Dział I : Rolnictwo, łowiectwo i pokrewne działalności usługowe - EKD 011-015 

Kryteria oceny działu agrobiznesu Strategiczna diagnoza 

1. Potencjał produkcyjny 
2. Poziom zatrudnienia 
3. Sytuacja marketingowa 
4. Poziom koncentracji branży 
5. Nowoczesność techniczna 
6. Poziom konkurencyjności 
7. Sytuacja finansowa 
8. Źródła zaopatrzenia 
9. Znaczenie branży dla kraju 
10. Zagrożenie dla środowiska 
11. Faza rozwojowa branży 
12. Diagnoza SWOT 
- mocne strony sytuacji wewnętrznej 
- słabe strony sytuacji wewnętrznej 
- szanse zewnętrzne 
 

- zagrożenia zewnętrzne 
 

13. Poziom dostosowania do gospodarki rynkowej 

bardzo duży potencjał produkcyjny 

bardzo wysoki poziom zatrudnienia 

dobra na rynku krajowym oraz duży eksport 

wysoki 

średnia 

średni 

średnia 

krajowe i zagraniczne 

podstawowe zaopatrzenie w żywność 

małe ale należy zadbać o jakość gleb 

restrukturyzacja i modernizacja 

 

potencjał produkcyjny, reputacja, jakość 

przeludnienie agrarne, niska wydajność 

środki finansowe z Funduszy Strukturalnych, otwarcie ryn-
ków wschodnich 

konkurencja zagraniczna, bariera popytu, ograniczenia w 
produkcji 

średni poziom dostosowania 

Syntetyczna ocena korzyści  

konkurencyjnych działu 

Średni stopień rozwoju z możliwością osiągnięcia wyższego 
pod warunkiem modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw i 
zmiany sposobów produkcji rolnej 

 

Dział II : Rybołówstwo i leśnictwo - EKD 020 - 050 

Kryteria oceny działu agrobiznesu Strategiczna diagnoza 

1. Potencjał produkcyjny 
2. Poziom zatrudnienia 
3. Sytuacja marketingowa 
4. Poziom koncentracji branży 
5. Nowoczesność techniczna 
6. Poziom konkurencyjności 
7. Sytuacja finansowa 

znaczny potencjał produkcyjny 

średni poziom zatrudnienia 

dobra na rynku krajowym  

bardzo wysoki 
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8. Źródła zaopatrzenia 
9. Znaczenie branży dla kraju 
10. Zagrożenie dla środowiska 
11. Faza rozwojowa branży 
12. Diagnoza SWOT 
- mocne strony sytuacji wewnętrznej 
- słabe strony sytuacji wewnętrznej 
- szanse zewnętrzne 
- zagrożenia zewnętrzne 
 

13. Poziom dostosowania do gospodarki rynkowej 

średnia 

średni 

średnia 

krajowe i zagraniczne 

uzupełniające zaopatrzenie w żywność 

znikome 

restrukturyzacja i modernizacja 

 

potencjał produkcyjny, jakość wyrobów 

małe środki własne na restrukturyzację 

środki finansowe z Funduszy Strukturalnych 

konkurencja zagraniczna, bariera popytu, ograniczenia w 
produkcji 

niski poziom dostosowania 

Syntetyczna ocena korzyści  

konkurencyjnych działu 

Średni poziom funkcjonowania. Istnieją potencjalne szanse 
rozwoju po restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstw 
przy wykorzystaniu środków pomocowych 

 

Dział III : Przemysł spożywczy - EKD 151 - 160 

Kryteria oceny działu agrobiznesu Strategiczna diagnoza 

1. Potencjał produkcyjny 
2. Poziom zatrudnienia 
3. Sytuacja marketingowa 
4. Poziom koncentracji branży 
5. Nowoczesność techniczna 
6. Poziom konkurencyjności 
7. Sytuacja finansowa 
8. Źródła zaopatrzenia 
9. Znaczenie branży dla kraju 
10. Zagrożenie dla środowiska 
11. Faza rozwojowa branży 
12. Diagnoza SWOT 
- mocne strony sytuacji wewnętrznej 
 

- słabe strony sytuacji wewnętrznej 
- szanse zewnętrzne 
- zagrożenia zewnętrzne 
13. Poziom dostosowania do gospodarki rynkowej 

bardzo duży potencjał produkcyjny 

bardzo wysoki poziom zatrudnienia 

dobra na rynku krajowym i zagranicznym 

średni 

bardzo zaawansowana technologia produkcji 

bardzo wysoki 

bardzo dobra 

krajowe i zagraniczne 

podstawowe zaopatrzenie w żywność 

bardzo małe 

rozwojowa w warunkach rynkowych 

 

potencjał produkcyjny, reputacja, jakość, marka, technologia 

średni poziom technologiczny produkcji 

eksport do Unii Europejskiej,  

współpraca międzynarodowa 

konkurencja zagraniczna, bariera popytu,  

wysoki poziom dostosowania 

Syntetyczna ocena korzyści  

konkurencyjnych działu 

Wysoki stopień rozwoju, istnieją ogromne szanse przy 
uwzględnieniu restrukturyzacji, wykorzystaniu środków 
unijnych i powiązaniu z kapitałem zagranicznym 

 

Dział IV :  Przemysł środków produkcji - EKD 242-293 
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Kryteria oceny działu agrobiznesu Strategiczna diagnoza 

1. Potencjał produkcyjny 
2. Poziom zatrudnienia 
3. Sytuacja marketingowa 
4. Poziom koncentracji branży 
5. Nowoczesność techniczna 
6. Poziom konkurencyjności 
7. Sytuacja finansowa 
8. Źródła zaopatrzenia 
9. Znaczenie branży dla kraju 
10. Zagrożenie dla środowiska 
11. Faza rozwojowa branży 
12. Diagnoza SWOT 
- mocne strony sytuacji wewnętrznej 
- słabe strony sytuacji wewnętrznej 
- szanse zewnętrzne 
- zagrożenia zewnętrzne 
13. Poziom dostosowania do gospodarki rynkowej 

znaczny potencjał produkcyjny 

średni poziom zatrudnienia 

dobra na rynku krajowym 

niski 

wysoka 

średni 

dobra 

krajowe i zagraniczne 

podstawowe i uzupełniające w środki produkcji 

bardzo małe 

dojrzałości i restrukturyzacji 

 

reputacja, jakość, kadry 

niski poziom techniczny 

eksport, współpraca międzynarodowa 

konkurencja zagraniczna, bariera popytu 

średni poziom dostosowania 

Syntetyczna ocena korzyści  

konkurencyjnych działu 

Średni poziom rozwoju. Istnieją szanse na wyższy rozwój 
pod warunkiem restrukturyzacji, gdyż jest to branża witalna. 

 

Dział V : Usługi - EKD 0141,0142, 0503, 

Kryteria oceny działu agrobiznesu Strategiczna diagnoza 

1. Potencjał produkcyjny 
2. Poziom zatrudnienia 
3. Sytuacja marketingowa 
4. Poziom koncentracji branży 
5. Nowoczesność techniczna 
6. Poziom konkurencyjności 
7. Sytuacja finansowa 
8. Źródła zaopatrzenia 
9. Znaczenie branży dla kraju 
 

10. Zagrożenie dla środowiska 
11. Faza rozwojowa branży 
12. Diagnoza SWOT 
- mocne strony sytuacji wewnętrznej 
- słabe strony sytuacji wewnętrznej 
- szanse zewnętrzne 
- zagrożenia zewnętrzne 
13. Poziom dostosowania do gospodarki rynkowej 

- 

wysoki poziom zatrudnienia 

dobra na rynku krajowym 

niski 

średnia 

średni 

dobra 

krajowe  

podstawowe w ramach obsługi rolnictwa i przemysłu spo-
żywczego 

znikome 

rozwojowa w warunkach rynkowych 

dostępność, kadry 

jakość, niski poziom techniczny 

polepszenie jakości, rozwój gospodarczy 

konkurencja zagraniczna, bariera popytu 

średni poziom dostosowania 

Syntetyczna ocena korzyści  

konkurencyjnych działu 

Średni poziom rozwoju, gdzie istnieją znaczne szanse rozwo-
jowe. 
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Dział VI : Obrót towarowy - EKD 5111-5552 

Kryteria oceny działu agrobiznesu Strategiczna diagnoza 

1. Potencjał produkcyjny 
2. Poziom zatrudnienia 
3. Sytuacja marketingowa 
4. Poziom koncentracji branży 
5. Nowoczesność techniczna 
6. Poziom konkurencyjności 
7. Sytuacja finansowa 
8. Źródła zaopatrzenia 
9. Znaczenie branży dla kraju 
10. Zagrożenie dla środowiska 
11. Faza rozwojowa branży 
12. Diagnoza SWOT 
- mocne strony sytuacji wewnętrznej 
 

- słabe strony sytuacji wewnętrznej 
- szanse zewnętrzne 
- zagrożenia zewnętrzne 
13. Poziom dostosowania do gospodarki rynkowej 

-  

bardzo wysoki poziom zatrudnienia  

bardzo dobra na rynku krajowym 

bardzo niski 

wysoka 

wysoki 

bardzo dobra 

krajowe i zagraniczne 

podstawowe w ramach dystrybucji żywności 

bardzo małe 

rozwojowa w warunkach rynkowych 

 

bardzo duże znaczenie dla gospodarki, mocna konkurencja , 
nowoczesność rozwiązań 

brak koordynacji działań, rozproszenie 

eksport, współpraca międzynarodowa 

konkurencja zagraniczna, bariera popytu 

wysoki poziom dostosowania 

Syntetyczna ocena korzyści  

konkurencyjnych działu 

Wysoki poziom rozwoju, gdzie istnieją ogromne szanse 
unowocześniania przy stałej modernizacji i restrukturyzacji 
przedsiębiorstw, wykorzystaniu środków unijnych i powiąza-
niu ich z kapitałem zagranicznym 

Źródło: opracowanie własne 
 
 

 
7.4. Syntetyczne ujęcie wyników diagnozy rozwoju                                                 
przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego 

 

Przeprowadzona diagnoza emipryczna przedsiębiorstw przemysłu rolno - 
spożywczego wskazała na wiele zachodzących przemian, warunkujących ich 
rozwój w okresie przedakcesyjnym. Wyniki badań wskazały, że przedsiębior-
stwa produkujące żywność są szczególnie wrażliwe na zmiany polityczne                      
i strukturalne. Wybrany okres badań empirycznych (celem zbadania efektywno-
ści przedsiębiorstw) - a więc lata 1998-2002 - poprzedzający wstąpienie naszego 
kraju do struktur unijnych, odegrał istotną rolę w ich rozwoju. Stan przemysłu 
spożywczego można uważać za barometr oceniający rozwój całej gospodarki, 
gdyż jego produkty są syntezą czynników jakościowych i technologicznych ob-
owiązujących w tym czasie. Szczegółowa regulacja jakości żywności, jej wa-
runków produkcji i obrotu przez Unię Europejską spowodowały konieczność 
dostosowania się do obowiązujących wymagań. Przedsiębiorstwa mogły zarea-
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gować na stosowaną w Unii Europejskiej bezpośrednią interwencję na rynku 
rolnym oraz dostosować swoją produkcję do administracyjnych procedur ogra-
niczających rynkowe mechanizmy regulacji. Wyznaczony okres badań jest 
określany przez R. Urbana278 jako ostatnia faza przekształceń dostosowujących 
przemysł spożywczy do reguł gospodarki rynkowej i integracji z Unią Europej-
ską. Była to faza pogłębienia procesów restrukturyzacji sektorów i przedsię-
biorstw, poprawy efektywności i przyspieszonego dostosowania do konkurowa-
nia na wspólnym rynku europejskim z gruntowną przebudową struktur produk-
cyjnych. Dominujący wcześniej - wstępny przerób produktów rolnictwa i pro-
dukcja standardowych wyrobów spożywczych zastąpione zostały rozwiniętym 
przetwórstwem wtórnym i konfekcjonowaniem produktów standartowych,             
a „ubóstwo” - „bogactwem” asortymentowym. Działał rynkowy mechanizm 
ujawniania, wypełniania i rozwijania nisz rynkowych dla produktów rolnictwa. 
Należy zauważyć, że przemysł rolno - spożywczy jest jedynie częścią składową 
sektora rolnego, niemniej jednak jego znaczenie w rozwoju całego agrobiznesu 
jest niepodważalne. Największe relacje i zależności występują pomiędzy dwoma 
działami agrobiznesu tj. przemysłem spożywczym a rolnictwem, dlatego stop-
niowa intensyfikacja rolnictwa w badanym okresie doprowadziła do poprawy 
efektywności przetwórstwa. Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego rozpo-
częły proces konsolidacji, który trwa do dzisiaj. Sprzyja mu znaczne rozdrob-
nienie polskiego przemysłu rolno – spożywczego, co jest szczególnie widoczne 
na tle rynków Europy Zachodniej. Nawet najdrobniejsze firmy zauważają ko-
rzyści płynące z efektów skali, dokonują fuzji i akwizycji, wcześniej zarezer-
wowanych dla wielkich koncernów. Dostrzegają w ten sposób szanse płynące                   
z efektów synergii, która pozwala na zajęcie właściwej pozycji na rynku. Coraz 
częściej dochodzi do przejmowania podmiotów z innych branż, co było często 
podkreślane przez przedstawicieli badanych przedsiębiorstw. Oznacza to, że 
przedsiębiorcy zauważają w nich szanse względem rozwoju, niemniej jednak 
potwierdzają, że ich fundamentem były zyski osiągnięte w branży spożywczej. 
Wyniki przeprowadzonych badań dotyczące efektywności przedsiębiorstw 
przemysłu rolno – spożywczego dowiodły, że branża jest w stanie ciągłego roz-
woju od momentu rozpoczęcia procesu transformacji polskiej gospodarki, aż po 
dzień dzisiejszy. 

Pozycja przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego i wkomponowywanie 
się ich na rynki światowe świadczy o pełnym rozumieniu reguł nowocześnie funkcjo-

                                                 
278 R. Urban, Przemiany przemysłu spożywczego w latach 1988-2003, Studia i Monografie, IERiGŻ, Warszawa 2004, s. 201-
202. 
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nującej gospodarki światowej i uznaniu ich za obowiązujące w polskiej rzeczywistości 
gospodarczej. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych w województwie 
małopolskim można było stwierdzić, że istnieje znaczna ilość czynników ograniczają-
cych rozwój przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. Do najważniejszych      
z nich zaliczono czynniki o charakterze: 

1. zewnętrznym: 
- dostęp do dużego rynku (większość przedsiębiorstw prowadziło swoją dzia-

łalność na terenach miejskich, najwięcej przedsiębiorstw znajdowało się                     
w miejscowościach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.), 

- wskazano wysoki poziom konkurencji występującej na rynkach zbytu (naj-
częściej obsługiwanymi rynkami przez przedsiębiorstwa były województwo 
i powiat),  

- jako pozytywne uznano przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, 
- jako obojętne oceniono przekształcenia polskiej gospodarki dla badanych 

przedsiębiorstw, które bez trudu adaptowały się do nowych warunków go-
spodarczych, 

- jako ważny czynnik oceniono jakość usług publicznych, takich, jak: promo-
cja miasta i terenu, komunikacja pasażerska, bezpieczeństwo i wydawanie 
zezwoleń przez władze miasta; a słabszy zorganizowane usługi: wsparcie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, ofertę terenów i budynków oraz bie-
żące utrzymanie infrastruktury, 

- zainteresowanie władz publicznych usuwaniem barier dla funkcjonujących 
przedsiębiorstw oceniono jako niewystarczające, gdyż uznano, że władze 
publiczne w zdecydowanej większości ograniczały się do deklaracji o ko-
nieczności ich usunięcia i podejmowały w tym zakresie ograniczone działa-
nia, 

- za dobry został uznany klimat lokalny dla prowadzenia działalności gospo-
darczej, 

- ponad to występowała duża ilość odpowiednich kandydatów do zatrudnie-
nia, niska konkurencja cenowa, wysokie koszty surowców podstawowych, 

- istniały problemy komunikacyjne i korupcja,  
2. wewnętrznym: 
- średni przedział zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach wynosił 9 – 49 

osób, 
- średni obrót badanych przedsiębiorstw plasował się w przedziale 1 – 10 mln 

zł., a średni zysk 100 tys. – 1 mln zł., 
- przedsiębiorstwa w większości posiadały dużą powierzchnię produkcyjną, 
- w przedsiębiorstwach często występował brak wystarczającej wiedzy na te-

mat organizacji i zarządzania, szczególnie wśród pracowników operacyj-
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nych,  
- badane przedsiębiorstwa wykazały bardzo niską efektywność w pozyskiwa-

niu środków finansowych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, 
- poziom jakości, atrakcyjności i funkcjonalności oferowanych towarów                      

i usług był uznawany w większości za bardzo dobry i dobry, 
- siła ekonomiczna przedsiębiorstw oceniana była jako wystarczająca, 
- jako właściwe oceniane było dostosowanie przedsiębiorstw do nowych wa-

runków funkcjonowania w gospodarce państw unijnych, 
- badane przedsiębiorstwa mocno były zainteresowane wprowadzaniem no-

woczesnych technik, obniżaniem kosztów i zwiększeniem wydajności pra-
cy, stabilnym systemem podatkowym i obniżaniem wysokości podatków, 
promocją, marketingiem, wysoką jakością produkcji, zwiększaniem dostępu 
do środków finansowania, eksportem i poprawą organizacji pracy, 

- działalność gospodarczą badane przedsiębiorstwa prowadziły najczęściej we 
własnych pomieszczeniach, a prawie połowa z nich była zainteresowana 
modernizacją posiadanego parku maszynowego, 

- większa część przedsiębiorstw planowała nowe inwestycje i zainteresowana 
była poszerzaniem rynków zbytu,  

3. systemowym: 
- za bardzo ważną uznawana była przez przedsiębiorców bieżąca sytuacja 

rolnictwa, ceny surowców i zmiany w sezonowości ich podaży, które miały 
decydujący wpływ na funkcjonowanie firm, 

- tylko co trzecie z badanych przedsiębiorstw podpisywało umowy kontrakta-
cyjne (najczęściej z przetwórstwa pierwotnego), 

- bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw w wysokim stopniu zależało od 
stanu funkcjonowania pozostałych działów agrobiznesu, 

4. organizacyjnym: 
- przeważającą formą prawną przedsiębiorstw była firma jednoosobowa, 
- średni okres funkcjonowania przedsiębiorstwa w badanych branżach wyno-

sił 20 lat, 
- za bardzo dobry i dobry uznano sposób zarządzania przedsiębiorstwami oraz 

stopień znajomości wizji ich rozwoju przez pracowników, 
- za bardzo dobre uznano możliwości realizacyjne strategii przedsiębiorstw 

oraz jakość kwalifikacji i umiejętności zatrudnionych pracowników. 
Reasumując wyniki przeprowadzonych badań ankietowych należy stwierdzić, że 

rozwój przedsiębiorstw rolno – spożywczych uzależniony jest od wielu determinują-
cych go czynników. Wieloaspektowe ich badanie pozwoliło zweryfikować główną 
hipotezę badawczą, że czynniki wewnętrzne i zewnętrzne warunkują stan, efektyw-
ność ekonomiczną i rozwój przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego w sekto-
rze agrobiznesu. Respondenci w swoich wypowiedziach jednoznacznie stwierdzili, że 



284 
 

funkcjonowanie ich przedsiębiorstw w istotnej mierze jest zależne od aktualnego ich 
kształtowania. Wśród czynników zewnętrznych, które mogą służyć pomocą w rozwoju 
przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego wskazali dużą ilość odpowiednich 
kandydatów do zatrudnienia, dużą powierzchnię produkcyjną oraz niską konkurencję 
cenową. Jako najważniejsze wśród czynników wewnętrznych oceniono dostosowanie 
przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania w gospodarce państw unij-
nych; poziom jakości, atrakcyjność i funkcjonalność oferowanych towarów; zwięk-
szenie powierzchni produkcyjnej, obniżenie kosztów pracy i wprowadzenie nowocze-
snych technik produkcyjnych. Wśród czynników systemowych oddziałujących na 
funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw wybranych branż przemysłu rolno – spo-
żywczego za najważniejsze respondenci uznali wpływ sytuacji gospodarczej rolnictwa 
i wpływ cen surowców na funkcjonowanie firmy, zawieranie umów kontraktacyjnych 
oraz zależność sytuacji firmy od stanu funkcjonowania pozostałych działów agrobiz-
nesu. Za bardzo ważne uznano również uwarunkowania dotyczące organizacji i zarzą-
dzania w przedsiębiorstwach przemysłu rolno – spożywczego, wśród których do naj-
ważniejszych respondenci zaliczyli: sposób zarządzania firmą, stopień znajomości wi-
zji przedsiębiorstwa przez kadrę zarządzającą i pracowników, możliwości i stopień 
realizacji przyjętej strategii przedsiębiorstwa oraz prowadzone prace nad poszukiwa-
niem nowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych. Jako je-
den z najważniejszych czynników wymieniano kwalifikacje i umiejętności zatrudnio-
nej kadry w przedsiębiorstwach. Dzięki temu możliwa była weryfikacja hipotez szcze-
gółowych zakładających, że o jakości przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego 
decydują warunki ekonomiczne i polityczne, a ilość i jakość kapitału ludzkiego gro-
madzonego w przedsiębiorstwach rolno – spożywczych decyduje o ich strukturze                   
i poziomie ich rozwoju. Z przeprowadzonych badań wynika również, że determinantą 
określającą zdolność konkurencyjną wewnętrzną i międzynarodową przedsiębiorstw 
przemysłu rolno – spożywczego są rozwiązania instytucjonalne. Bardzo ważna dla 
bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu rolno - spożywczego jest inge-
rencja państwa w funkcjonowanie sektora agrobiznesu poprzez instrumenty polityki 
społecznej i gospodarczej sprzyjającej generowaniu rozwoju przedsiębiorstw przemy-
słu rolno – spożywczego,   co zostało podkreślone w podrozdziale 2.2. Za jedną z naj-
bardziej istotnych w rozwoju tych przedsiębiorstw wskazano finansową pomoc unijną, 
która suży w  aktywizacji rozwoju agrobiznesu i restrukturyzacji polskiego rolnictwa. 
Można jednoznacznie stwierdzić, że integracja Polski z Unią Europejską zainicjowała 
szansę modernizacji polskich przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego poprzez 
likwidację pozataryfowych barier handlowych, wzrost wzajemnych obrotów, napływ 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przepływ technologii. 

 
 
 



285 
 

7.5. Rola krajowych instytucji w rozwoju sektora agrobiznesu                                     
i realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 

 
Rozpatrując działalność i funkcjonowanie polskich instytucji w realizacji Wspólnej 

Polityki Rolnej Unii Europejskiej należy rozpocząć od zdefiniowania pojęcia instytu-
cji. Wśród wielu ich rodzajów za najbardziej trafną i adekwatną do potrzeb niniejszego 
opracowania można przyjąć definicję, która mówi że instytucja to zespół funkcjonal-
nie powiązanych norm prawnych i zasad (otoczenie instytucjonalne), jak również wy-
odrębniona struktura organizacyjna (organizacje) i mechanizmy jej funkcjonowania. 
Wśród najważniejszych organizacji instytucjonalnych wyznaczonych do realizacji ce-
lów Wspólnej Polityki Rolnej należy zaliczyć: Agencję Rynku Rolnego, Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Nieruchomości Rolnych.  

Agencja Rynku Rolnego realizuje cele Wspólnej Polityki Rolnej zapewniając prak-
tyczną realizację zadań priorytetowych sektora agrobiznesu w przyszłości. W momen-
cie przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej działalność ARR poszerzono                  
o akredytację, która nadała jej uprawnienia umożliwiające administrowanie w Polsce 
najważniejszymi grupami mechanizmów WPR: wykonuje interwencyjny zakup                       
i sprzedaż płodów rolnych (zbóż, wołowiny, masła, odtłuszczonego mleka w proszku, 
cukru), udziela dopłat do prywatnego przechowywania, do produkcji i przetwórstwa, 
administruje kwotami produkcyjnymi, uruchamia mechanizmy wsparcia popytu we-
wnętrznego przez dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE, admini-
struje obrotem towarowym z zagranicą na rynkach produktów pochodzenia rolniczego. 
Jednym z istotnych działań Agencji Rynku Rolnego jest prognozowanie cen rynko-
wych podstawowych produktów rolniczych na tle czynników popytowo – podażowych 
kształtujących ich poziom. Działanie to pozwala w krótkim okresie (zwykle kwartal-
nym) zorientować się producentom żywności w opłacalności prowadzonej przez nich 
produkcji. W globalizującej się gospodarce, wykorzystującej zarządzanie wiedzą                      
i najnowocześniejsze urządzenia technologiczne jest to bardzo ważne działanie o cha-
rakterze informacyjnym.  

Drugą instytucjonalną organizacją mogącą przyczynić się do rozwoju sektora agro-
biznesu w ramach NPR 2007 – 2013 jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, która jest instytucją rządową powstałą już w 1994 roku (Ustawa z dnia 29 
grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa279). 
Na podstawie pozytywnych efektów działania tej instytucji wydaje się, że funkcjono-
wanie ARiMR jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sektora 
agrobiznesu jak i zapewnienia jego rozwoju w przyszłości. W swej bieżącej działalno-
ści Agencja korzysta z szeregu instrumentów udzielania pomocy osobom zajmującym 
się działalnością rolniczą, zarządom gmin inwestującym w infrastrukturę techniczną                   
i produkcyjną na terenach wiejskich, dopłacając do oprocentowania kredytów banko-
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wych, jak również udzielając gwarancji kredytowych i poręczeń spłat kredytów oraz 
pożyczek. Pomoc Agencji polega na łączeniu środków finansowych zarządzanych 
przez agencję ze środkami własnymi inwestora, gdyż pomoc pochodząca z budżetu 
państwa jest ich uzupełnieniem. Ważnym działaniem Agencji była realizacja zadań                    
w ramach programu SAPARD, w ramach którego Agencja udzielała pomocy finanso-
wej na poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych, inwestycje      
w gospodarstwach rolnych, rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich, szko-
lenia zawodowe i pomoc techniczną.  

Trzecią znaczącą instytucją w realizacji wytyczonych zadań dla sektora jest 
Agencja Nieruchomości Rolnych, która w miejsce Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa zajmuje się przekształcaniem, restrukturyzacją i prywatyzacją podmiotów 
gospodarczych funkcjonujących w rolnictwie. Agencja ma możliwość sprawowania 
kontroli nad częścią obrotu nieruchomościami rolnymi, służącej realizacji celów usta-
wy o kształtowaniu ustroju rolnego. Pomimo niewielkich możliwości oddziaływania 
na przebieg przekształceń należy podkreślić, że agencja może mieć jeszcze znaczny 
udział w podnoszeniu jakości polskiego rolnictwa. W ostatnich latach zadbała o sferę 
socjalną środowisk byłych pracowników PGR, podjęła działania na rzecz utrzymania               
i tworzenia nowych miejsc pracy, udzielała pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin 
byłych pracowników PGR, prowadziła prace urządzeniowo – rolne na gruntach Skar-
bu Państwa i organizowała na nich program osadnictwa rolniczego. Aktualnie agencja 
uczestniczy w pracach przygotowujących Program Operacyjny - Rozwój Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Przygotowywany program stanowi połączenie dwóch 
realizowanych obecnie programów: Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruktu-
ryzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” oraz 
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W programie realizowane są cztery osie wspar-
cia: wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa stanu środowiska               
i krajobrazu, podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i dywersyfikacja eko-
nomiczna obszarów wiejskich oraz realizacja programu Ledaer280.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
279 Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 64. 
280 Celem programu jest tworzenie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz dokonanie z inicjatywy środowisk lokalnych 
analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (ZSROW) poprzez realizowanie działań szkoleniowych, informacyjnych oraz doradczych, służących zaanga-
żowaniu mieszkańców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstwa publiczno 
- prywatnego. http://www.anr.gov.pl/pl/article/10846. 
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ZAKO ŃCZENIE 
 
Niniejsza rozprawa została poświęcona problematyce funkcjonowania polskich 

przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego w sektorze agrobiznesu w okresie 
transformacji polskiej gospodarki przed akcesją i po akcesji. Głównym celem pracy 
była analiza i ocena rozwoju przemysłu rolno – spożywczego w sektorze agrobiznesu, 
w tym wskazanie determinant ograniczających jego funkcjonowanie oraz próba wy-
znaczenia kierunków dalszego rozwoju tego przemysłu w Polsce. Przeprowadzone 
rozważania i sformułowane wnioski umożliwiły weryfikację i wzbogacenie prezento-
wanej w polskiej literaturze przedmiotu wiedzy o sektorze agrobiznesu, a w szczegól-
ności jego podstawowym segmencie - przemyśle rolno – spożywczym.  

Badania empiryczne przedstawione w pracy objęły analizę strategiczną atrak-
cyjności sektora agrobiznesu, jego działów oraz kluczowych czynników rozwoju 
przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. Zaprezentowano w nich związki 
pomiędzy rozwojem przemysłu rolno – spożywczego a wybranymi czynnikami wa-
runkującymi rozwóji efektywność ekonomiczną jego przedsiębiorstw. W tym celu 
zbadano efektywność przedsiębiorstw rolno - spożywczych we wszystkich branżach                 
i podjęto próbę wskazania związków pomiędzy ich rozwojem a pozostałymi ogniwami 
agrobiznesu. Przyjęty okres badań tj. lata 1998-2002 wynikał z dostępności danych 
oraz jednolitości sprawozdań finansowych z tego okresu. Był to okres poprzedzający 
wejście naszego kraju do Unii Europejskiej, który przyczynił się w znaczący sposób 
do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno - spożywczego. Z kolei wpływ czynni-
ków wewnętrznych i zewnętrznych na rozwój przedsiębiorstw tego przemysłu zbada-
no w 2007 roku, tj. w trzy lata po akcesji. Stymulowanie rozwoju przedsię-
biorstw przemysłu rolno – spożywczego rozpoczęło się już w 2000 roku, a faza wzro-
stowa trwała do momentu wstąpienia do Unii Europejskiej. Badania empiryczne doty-
czące efektywności przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego dowiodły, że 
okres przedakcesyjny był jej główną stymulantą i umożliwił przystosowanie przedsię-
biorstw do wymogów i dyrektyw unijnych. Z kolei pierwsze lata członkostwa stworzy-
ły przedsiębiorstwom korzystną pozycję wyjściową, umożliwiającą poprawę ich sytu-
acji na rynkach unijnych. Była to wstępna faza realizacji programu Narodowej Strate-
gii Spójności 2007-2013. Ogólnie można stwierdzić, iż aktualny kształt polskiego sek-
tora agrobiznesu jest wypadkową co najmniej dwóch czynników. Pierwszym z nich są 
zmiany systemowe dokonane w okresie transformacji ustrojowej, drugim natomiast 
zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego dotyczące wej-
ścia Polski do Unii Europejskiej.  

Wyniki przedstawionych badań empirycznych pozwoliły na weryfikację posta-
wionych hipotez głównej i szczegółowych. Potwierdzono zatem hipotezę główną, iż 
okres przedakcesyjny był dla przedsiębiorstw sektora agrobiznesu momentem przeob-

                                                                                                                                                         
 



288 
 

rażeń, w którym dokonano skutecznego transferu wzorcowych rozwiązań i metod 
funkcjonowania przedsiębiorstw obowiązujących w krajach wysokorozwiniętych. 
Przeobrażenia te przyczyniły się do stworzenia grupy doskonale funkcjonujących 
przedsiębiorstw w wielu branżach przemysłu rolno - spożywczego.  

Odnosząc się do głównej hipotezy badawczej sformułowano wnioski dotyczące 
czynników zewnętrznych i wewnętrznych warunkujących funkcjonowanie oraz rozwój 
przedsiębiorstw przemysłu rolno - spożywczego. We wnioskach uwzględniono subiek-
tywne opinie respondentów, które niejednokrotnie wzmacniały wartość udzielonych 
odpowiedzi, choć czasem miały charakter dyskusyjny. Rozpatrując czynniki ze-
wnętrzne można stwierdzić, iż: 

1. oba okresy przedakcesyjny i poakcesyjny wyraźnie przyczyniły się  
do wzmocnienia pozycji przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego, 
co jest bardzo pozytywnie odbierane przez pracowników firm zatrudniają-
cych od 50 do 249 osób,   

2. poprawa ogólnej sytuacji gospodarczej kraju wzmocniła pozycję przedsię-
biorstw przemysłu rolno – spożywczego oraz popyt na jego produkty, 

3. niezbędnym i podstawowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw była roz-
budowa i unowocześnianie krajowego rynku żywności, jako części rynku 
europejskiego oraz korzystanie z unijnych form wsparcia finansowego, któ-
re jak pokazały wyniki badań było zależne od liczby zatrudnionych pra-
cowników, obrotów i zysków, 

4. istnieje związek pomiędzy poziomem konkurencji a miejscem prowadzenia 
działalności gospodarczej; z przeprowadzonych badań wynika, iż poziom 
ten jest wyższy w mieście, niż na wsi, 

5. wzrost chłonności rynku żywności i przemiany strukturalne popytu, jak                  
i wzrost popytu na wyroby przemysłu rolno – spożywczego oraz rozwar-
stwienie dochodów znacząco wpłynęły na rozwój przedsiębiorstw przemy-
słu rolno – spożywczego, 

6. wytwarzanie żywności zostało w dużym stopniu dostosowane do obowiązu-
jących systemów zapewnienia gwarantowanej jakości względem samej 
produkcji, jak i produktu, 

7. jako bardzo pomocne w rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno – spo-
żywczego należy uznać zawieranie przez producentów surowców umów 
kontraktacyjnych z przetwórcami, które są elementem integracji pionowej              
i w korzystny sposób wpłynęły na wielu uczestników rynku, 

8. znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywcze-
go miała również integracja pozioma (instytucjonalna), dzięki której grupy 
producentów rolnych jednego, lub kilku wyrobów podejmowały współpra-
cę, 

 Z kolei weryfikacja wewnętrznych czynników oddziaływujących na stan  
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i efektywność badanych przedsiębiorstw pozwoliła na sformułowanie następu-
jących wniosków: 
1. w przemyśle rolno – spożywczym w dalszym ciągu funkcjonują przedsię-

biorstwa małe, średnie i duże, chociaż największe szanse na rynku krajo-
wym były i są zarezerwowane dla zintegrowanych kapitałowo przedsię-
biorstw średnich i dużych (jako dobrze radzących sobie ze zbiurokratyzo-
wanymi formami działania, systemami i procedurami zapewniania jakości, 
konkurencją oraz działaniami związanymi z ochroną środowiska), a tylko 
dla niewielkiej liczby małych przedsiębiorstw istnieje szansa odniesienia 
sukcesu na rynkach lokalnych, 

2. do nowych warunków funkcjonowania w gospodarce państw unijnych le-
piej przystosowały się przedsiębiorstwa o większej liczbie pracowników 
(zatrudniające od 50 do 249 osób i powyżej), 

3. właściwa adaptacja przedsiębiorstwa do panujących warunków skutkowała 
większym obrotem i zyskiem, 

4. w przedsiębiorstwach przemysłu rolno – spożywczego niezbędna okazała 
się organizacja pracy według procesów (reengieneering), wykorzystanie 
szeroko rozumianego benchmarkingu, logistyki, outsourcingu, zarządzania 
wiedzą, wprowadzania nowoczesnych technik i technologii, zdobywania 
certyfikatów jakości dotyczących produkcji i wyrobu oraz wprowadzania 
zarządzania przez jakość, 

5. niezbędne okazały się prace restrukturyzacyjne i modernizacyjne przedsię-
biorstw, procesy koncentracji, specjalizacji i dywersyfikacji prowadzonej 
działalności we wszystkich branżach tak, aby w pierwszej dekadzie człon-
kostwa w Unii Europejskiej osiągnąć obowiązujące w niej standardy, 

6. przedsiębiorstwa starały się realizować strategię dopasowaną do istnieją-
cych uwarunkowań ekonomicznych, politycznych, społecznych i technolo-
gicznych, 

7. w badanym okresie następowało trwałe wzmacnianie pozycji przedsię-
biorstw  
o orientacji eksportowej, przez możliwość dostępu do wspólnego rynku eu-
ropejskiego, który stwarza szanse wielokierunkowego rozwoju, 

8. według opinii respondentów wzmocnieniu uległa konkurencyjność polskich 
przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego na rynku europejskim  
oraz wyraźnie poprawiły się wyniki i stan finansowy przedsiębiorstw we 
wszystkich branżach. 

Przeprowadzone i prezentowane w pracy badania empiryczne umożliwiły rów-
nież weryfikację pięciu hipotez szczegółowych, które zostały poddane zarówno bada-
niom statystycznym, jak i socjologicznym. W oparciu o kwestionariusz ankietowy do-
konano analizy porównawczej, dynamicznej i przestrzennej efektywności ekonomicz-
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nej przedsiębiorstw w badanym okresie. Analiza dowiodła, iż w znacznej większości 
badane przedsiębiorstwa zaliczają się do sektora MSP i szybko oraz elastycznie reagu-
ją na zachodzące zmiany. W badanym okresie przedsiębiorstwa dokonywały zmian                
o charakterze restrukturyzacyjnym i modernizacyjnym nadrabiając zaległości w sto-
sunku do nowocześnie funkcjonujących przedsiębiorstw w Europie Zachodniej.                         
W przemyśle rolno – spożywczym nastąpiła przebudowa struktur organizacyjnych, 
uwzględniająca realia otwierającego się rynku, na którą przeznaczono wystarczająco 
dużą ilość środków finansowych. Pojawiła się także szansa na dalszy rozwój polskiego 
przemysłu rolno – spożywczego, do czego przyczyniło się uzależnienie od Wspólnej 
Polityki Rolnej, narzucającej określone działania i jednocześnie chroniącej przed jed-
nostronnymi decyzjami politycznymi. Argumenty te przemawiają za pozytywną wery-
fikacją pierwszej z hipotez szczegółowych, stwierdzającą, iż o jakości przedsiębiorstw 
przemysłu rolno – spożywczego decydują warunki ekonomiczne i polityczne.  

W większości przedsiębiorstw dokonano gruntownej przebudowy systemów or-
ganizacji, zarządzania i jakości, która nie tylko przyczyniła się do wzrostu ich efek-
tywności, ale również poprawy wizerunku. Rozwinięto zaangażowanie i integracyjne 
działanie władz samorządowych w kierunku pobudzania przedsiębiorczości. Był to 
pierwszy okres po drugiej wojnie światowej, który w tak znaczący sposób przyczynił 
się do rozwoju polskiego sektora żywnościowego oraz wkomponowania go w rynki 
międzynarodowe. Niewątpliwie wielkim sukcesem jest jakość polskich produktów 
żywnościowych, która nie odbiega od światowych ich standardów. Aktualne bogactwo 
asortymentowe produktów spożywczych przyczynia się do wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorstw, podnosi wymagania jakościowe i umacnia zadowolenie klientów. 
Powstają mechanizmy rozwijające nisze rynkowe i tworzone są nowe marki produk-
tów. Zwiększeniu ulega wartość dodana do produktów żywnościowych, co wzmacnia 
rozwój całego sektora rolno - spożywczego.  

Następnie przeanalizowano drugą hipotezę szczegółową mówiącą o tym, że 
ilość i jakość kapitału ludzkiego gromadzonego w przedsiębiorstwach rolno – spożyw-
czych decyduje o ich strukturze i poziomie rozwoju. Na podstawie badań dotyczących 
czynników systemowych i uwarunkowań organizacyjnych stwierdzono jednoznacznie, 
iż w okresie przedakcesyjnym i obecnie dla prawidłowego funkcjonowania przedsię-
biorstw koniecznym stało się zapewnienie wysokiej jakości zarządzania strategicznego 
w oparciu o kapitał ludzki. Obecnie w nowocześnie funkcjonujących przedsiębior-
stwach sposób zarządzania firmą, znajomość wizji przedsiębiorstwa i możliwości jej 
realizacji należą do priorytetowych. Przedsiębiorcy poszukują dróg osiągania sukce-
sów, które predysponowały by ich do zajęcia pozycji liderów rynkowych w przyszło-
ści. Wymaga tego wolnorynkowa gospodarka, która zmusza przedsiębiorstwa do nieu-
stannego poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, a za jedno z nich 
uznaje się obecnie kapitał ludzki. Badania empiryczne dowiodły, iż zasadna jest reali-
zacja zaproponowanej w pracy strategii rozwoju przedsiębiorstw. Uwarunkowana jest 
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ona działaniami, które powinny być skorelowane z realizacją Strategii Rozwoju Kraju 
2007-2015 i zasadami Wspólnej Polityki Rolnej. Najważniejsze z nich to: 

- monitorowanie struktur oraz procesów zarządzania przedsiębiorstw, a także 
wynikające z niego ich usprawnianie w kierunku przejrzystego zarządzania 
trwałym rozwojem innowacyjnym,  

- wzrost jakości produkowanych wyrobów,  
- budowanie subsydiarności na poziomie regionalnym i lokalnym, 
- przyjęcie długookresowej perspektywy programów i projektów.  
Istotne są również wzmacnianie współpracy w zakresie integracji pionowej                  

i poziomej pomiędzy przedsiębiorstwami, wewnętrznych powiązań strukturalnych, 
proceduralnych, a  także rozwój kapitału ludzkiego, kreowanie przedsiębiorczości lo-
kalnej oraz  przezwyciężanie nierówności w aspekcie ekonomicznym, środowisko-
wym i społecznym. 

Kolejne dwie hipotezy badawcze mówiące o tym, że determinantą określającą 
zdolność konkurencyjną wewnętrzną i międzynarodową przedsiębiorstw przemysłu 
rolno – spożywczego są rozwiązania instytucjonalne i ingerencja państwa w funkcjo-
nowanie sektora agrobiznesu poprzez instrumenty polityki społecznej i gospodarczej 
sprzyja rozwojowi tych przedsiębiorstw zweryfikowali sami przedstawiciele badanych 
firm. Według ich opinii rozwiązania o charakterze instytucjonalnym mogą wpływać na 
stan funkcjonowania przedsiębiorstw zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Pozy-
tywnym aspektem w tej kwestii było szerokie zrozumienie konieczności uwzględnia-
nia zasad Wspólnej Polityki Rolnej, warunkującej działania instytucji na rynku rol-
nym. Sprzyjające nastawienie establishmentu i elit politycznych do rozwoju tego ryn-
ku pozwoliło w okresie ostatnich lat pozytywnie zaadaptować wiele rozwiązań insty-
tucjonalnych, a także systemowych i funkcjonalnych z rynków krajów wysokorozwi-
niętych, jak również wykorzystać polski dorobek wcześniejszych okresów. Wdrożenie 
niezbędnego w nowych warunkach instrumentarium organizacyjno – prawnego i eko-
nomiczno – finansowego wraz z napływem środków finansowych z UE otworzyło 
nowy etap rozwoju polskiego sektora agrobiznesu oraz wpłynęło na pozycje przedsię-
biorstw przemysłu rolno – spożywczego. Z przeprowadzonych badań wynika, że inge-
rencja państwa w funkcjonowanie przedsiębiorstw poprzez instrumenty polityki spo-
łecznej i gospodarczej nie zawsze wpływa na nie pozytywnie. Przykładem jest tutaj 
wprowadzanie systemu kwotowania produkcji w przypadku wielu produktów pocho-
dzenia rolniczego, a w szczególności mleka. Są również pozytywne aspekty prowa-
dzonego w ten sposób postępowania mającego na celu wspieranie rolnictwa czyli: 
dbanie o stabilizację cen rynkowych produktów pochodzenia rolniczego, podtrzymy-
wanie dochodów rolników oraz inne formy wspierające działalność rolniczą. 

Jednoznacznie pozytywnie zweryfikowano hipotezę mówiącą o tym, że finan-
sowa pomoc unijna zaktywizowała rozwój agrobiznesu i restrukturyzację rolnictwa,              
a integracja Polski z Unią Europejską zainicjowała szansę modernizacji polskich 
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przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. Świadczą o tym coraz lepsze wyniki 
finansowe uzyskiwane przez te przedsiębiorstwa. Przystąpienie naszego kraju do gru-
py państw członkowskich Unii Europejskiej wzmocniło wizję trwałego rozwoju pol-
skiej gospodarki. Etap negocjacji przedakcesyjnych dowiódł, że nasz kraj jest bardzo 
ważnym i konkurencyjnym uczestnikiem europejskiego rynku rolnego. Jako szósty 
kraj pod względem wielkości w Unii Europejskiej jest liczącym się producentem pro-
duktów rolnych i żywnościowych. Sektor polskiego agrobiznesu stał się częściowo 
odpowiedzialny za stan europejskiego rynku żywnościowego na arenie międzynaro-
dowej. Umiejętne wkomponowywanie go w struktury unijne, wzajemna współpraca                    
w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, prowadzenie integracyjnej polityki pań-
stwa wobec pozostałych państw członkowskich i partnerów biznesowych może za-
pewnić pozycję wiodącego producenta żywności na europejskim rynku. Polska po-
strzegana jako kraj typowo rolniczy dostała tę szansę już na początku lat dziewięćdzie-
siątych, gdy rozpoczęły się wstępne rozmowy na temat przyszłej akcesji. Przydzielenie 
Polsce funduszy pomocowych przyczyniło się do stopniowej poprawy poziomu roz-
woju polskiego rolnictwa, które jako najważniejszy dział agrobiznesu inicjowało roz-
wój pozostałych.  

Podsumowując wyniki analiz empirycznych przeprowadzonych zarówno w sto-
sunku do przedsiębiorstw sektora agrobiznesu, jak i przemysłu rolno - spożywczego 
można skonstatować, iż: 

1. okres przedakcesyjny oraz fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
wywołały pozytywne zmiany w sektorze rolnym, które bezsprzecznie 
wpłynęły na jego rozwój, 

2. wyraźnie zostały poprawione wyniki i stan finansowy całego sektora, 
3. odczuwalny jest wpływ Wspólnej Polityki Rolnej, która warunkowała 

funkcjonowanie krajowego rynku rolnego i przyczyniła się do wzrostu tem-
pa jego rozwoju, 

4. współpraca z zagranicą przyczyniła się do powstania przedsiębiorstw mię-
dzynarodowych a wykorzystywanie nowoczesnych technologii produkcji 
wzmocniło trwałe uczestnictwo naszych przedsiębiorstw i ich obecność na 
rynkach europejskich, 

5. liberalizacja handlu na arenie międzynarodowej była i jest szansą dla przed-
siębiorstw importujących surowce i wykorzystujących je w swojej produk-
cji, co również pozytywnie wpływa na podnoszenie jakości surowca krajo-
wego, 

6. pojawiły się nowe zagrożenia, które mogą wpływać niekorzystnie na roz-
wój sektora takie jak: rosnące koszty pracy, wzmacnianie krajowej waluty, 
wysokie koszty produkcji, konkurencja zagraniczna, systemy kwotowania 
produkcji, niski stopień integracji poziomej i pionowej, 
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7. lokalizacja działalności w agrobiznesie w dużym stopniu warunkowana by-
ła kosztami transportu,  

8. dostosowanie poziomu i struktury cen jest pochodną średnich obowiązują-
cych na terenie Unii Europejskiej, co nie wyklucza wpływu lokalnego ryn-
ku na ich kształtowanie, 

9. uzasadnione było wspieranie, a przez to wzmacnianie sektora agrobiznesu 
przez instytucje państwowe, władze samorządowe i organizacje gospodar-
cze, 

10. umiejętne budowanie pozycji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego                   
i wzrost ich efektywności przyczynił się do rozwoju sektora agrobiznesu             
w naszym kraju. 

11. rozwój agrobiznesu uwarunkowany istniejącą strukturą agrarną najlepiej 
sprawdził się w przypadku średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywcze-
go, wykonujących działalność o charakterze uszlachetniającym (np. piekar-
nictwo, cukiernictwo) i zainteresowanych wzmocnieniem cech o charakte-
rze przedsiębiorczo – rynkowym, 

12. niezbędna okazała się ingerencja państwa w funkcjonowanie agrobiznesu 
przez instrumenty polityki społecznej i gospodarczej, 

13. korzystne okazało się promowanie nieformalnych źródeł finansowania MŚP 
poprzez ulepszanie przepływu informacji między potencjalnymi inwesto-
rami a przedsiębiorstwami oraz stosowanie specjalnych rozwiązań fiskal-
nych mających na celu zwiększenie podaży kapitału (np. bussines angels), 

14. niezbędna stała się dbałość o trwały zrównoważony rozwój lokalny 
wzmacniający działania o charakterze przedsiębiorczym. 

Należy również wziąć pod uwagę kwestie bezrobocia na wsi (w tym ukrytego), 
któremu można przeciwdziałać przy pomocy rozwijania jednostek gospodarczych na 
terenach wiejskich. Jeżeli nasz kraj jest w dalszym ciągu uznawany za rolniczy, to na-
leży się zastanowić, w jakich kierunkach powinno podążać polskie rolnictwo aby pre-
zentować polską gospodarkę na arenie międzynarodowej przez pryzmat coraz bardziej 
nowoczesnego przemysłu spożywczego.  

Wyniki przeprowadzonych badań świadczą o tym, że polskie jednostki gospo-
darcze przemysłu rolno – spożywczego są w pełni przygotowane do rywalizacji w no-
wocześnie funkcjonującej gospodarce europejskiej i światowej. Należy również pod-
kreślić pozytywną atmosferę otaczającą polski sektor agrobiznesu i przedsiębiorstw 
przemysłu rolno - spożywczego, która w znaczącym stopniu warunkuje ich coraz 
sprawniejsze funkcjonowanie. Nie należy również zapomnieć, że nie wszystkie jed-
nostki organizacyjne są zadowolone z istniejącego stanu, niektóre z nich osiągają nie-
wielkie zyski i są likwidowane. Zatem niezbędnym stało się poszukiwanie rozwiązań 
hamujących i niwelujących taki stan ich funkcjonowania. 

 
KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY WPŁYWU UWARUNKOWAŃ  RYNKOWYCH  
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NA FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW 
/PRZEMYSŁ ROLNO -SPOŻYWCZY/ 

 
Kwestionariusz został opracowany w celach naukowo – badawczych, ma charakter anonimowy a 

uzyskane wyniki będą opracowane zbiorczo. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi            i serdecznie dzię-
kuj ę za poświęcony czas. 
 
METRYCZKA 

 
Charakterystyka ankietowanego przedsi ębiorstwa 
 

1. Proszę określić okres funkcjonowania przedsiębiorstwa: 
□ 0-5 lat 
□ 6-10 lat   
□ 11-15 lat 
□ 16-20 lat 
□ 20 lat i więcej 

2. Miejsce działalności: 
       województwo ................................................................................................................... 

□ wieś 
□ miasto 

3. Wielkość miejscowości, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo: 
□ poniżej 5000 mieszkańców 
□ 5000-9 999 
□ 10 000-19 999 
□ 20 000-49 999 
□ 50 000-99 999 
□ 100 000 i powyżej 

4. Czy Państwa firma działa / sprzedaje produkty na terenie: 
□ gminy,  (jakiej?) ........................................................................................................ 
□ powiatu, (jakiego?).................................................................................................... 
□ województwa małopolskiego 
□ Polski 
□ międzynarodowym 

5. Jaka jest struktura własności firmy? 
□ skarb państwa 
□ miasto/gmina 
□ osoba fizyczna 
□ osoba prawna 
□ zagraniczna osoba fizyczna 
□ zagraniczna osoba prawna 
□ inna …...............……………………………………………..................................... 

6. Jaka jest forma prawna przedsiębiorstwa? 
□ firma jednoosobowa 
□ spółka cywilna 
□ spółka z o.o. 
□ spółka akcyjna 
□ spółka jawna 
□ spółka komandytowa 
□ spółdzielnia 
□ organizacja pozarządowa 
□ inna .............................………………………… 

7. Jeśli firma działała przed 1990r., to czy później nastąpiła zmiana formy własności firmy? 
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□ tak 
□ nie 
z jakiej na jaką.........……………..................................................................................... 

8. Ilu firma obecnie zatrudnia pracowników? 
□ 1-8 
□ 9-49 
□ 50-249 
□ powyżej 250 

10. Jaki był orientacyjny obrót firmy w poprzednim roku działalności? 
□ 1 - 100 000 zł 
□ 101 000 – do 1 000 000 zł 
□ 1 000 001 – 100 000 000 zł 
□ powyżej 100 000 000 zł 

11. Jaki był orientacyjny zysk firmy w poprzednim roku działalności? 
□ 1 - 100 000 zł 
□ 101 tys. – do 1 000 000 zł 
□ 1000001 – 10 000 000 zł 
□ powyżej 10 000 000 zł 

12. Proszę opisać rodzaj działalności, którą prowadzi firma (produkcja, handel, transport, usłu-
gi, skup, inna): 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
 
I. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 
  

1. Proszę uszeregować kolejno czynniki (nadając im kolejne numery), które w największym stopniu 
wpływają pozytywnie na rozwijanie działalności przedsiębiorstwa? 

� ulgi w systemie podatkowym 
� korzystne prawo gospodarcze 
� mała odległość rynków zbytu 
� duży i chłonny rynek zbytu 
� dostęp do źródeł finansowania 
� niskie koszty surowców pochodzenia rolniczego 
� duża powierzchnia produkcyjna  
� niska konkurencja cenowa 
� duża ilość odpowiednich kandydatów do zatrudnienia 
� inne ……………………………………………………………………………… 

 

2. Proszę uszeregować kolejno czynniki (nadając im kolejne numery), które w największym stopniu 
wpływają negatywnie na rozwijanie działalności przedsiębiorstwa?  

� konkurencja zagraniczna 
� konkurencja krajowa 
� skomplikowane prawo gospodarcze 
� konieczność dostosowania do wymogów UE 
� administracja lokalna 
� niekorzystny system podatkowy 
� duża odległość rynków zbytu 
� brak wystarczającego rynku zbytu 
� słaby dostęp do źródeł finansowania 
� wysokie koszty nośników energii 
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� konkurencja cenowa 
� wysokie koszty surowców podstawowych 
� słabo wykwalifikowana kadra 
� brak odpowiednich kandydatów do zatrudnienia 
� brak wiedzy na temat organizacji i zarządzania firmą 
� problemy komunikacyjne 
� korupcja 
� inne ……………………………………………………………………………… 

 

 3. Jak kształtuje się poziom konkurencji występującej na rynkach zbytu? 
� bardzo duży 
� duży 
� znikomy 
� nie występuje 

 

4. Jaki wpływ na działalność firmy miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej? 
� pozytywny 
� negatywny  
� pozytywny i negatywny jednocześnie 
� nie miało znaczenia 

 
5. Czy przekształcenia polskiej gospodarki wpłynęły na polepszenie się sytuacji przedsiębiorstwa na 
rynku? 

� tak 
� nie 
� trudno powiedzieć 

Jeśli TAK, to proszę podać w jaki sposób? 
……………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………............................................................................................
...................................................................................................................... 

 

6. Jak władze firmy oceniają jakość następujących usług publicznych (bdb, db. dst, ndst)? 
� wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw   ........................................... 
� oferta terenów i budynków dla przedsiębiorstw   ........................................... 
� wywóz śmieci                                                       ........................................... 
� komunikacja pasażerska                                       ........................................... 
� bezpieczeństwo                                                     ........................................... 
� utrzymanie dróg i ulic                                          ............................................ 
� wydawanie zezwoleń przez władze miasta          ............................................ 
� promocja miasta lub terenu                                   ............................................ 

 

7. Jak władze firmy oceniają osobisty kontakt z niżej wymienionymi podmiotami (bdb, db, dst, ndst)? 
� Prezydent Miasta.............................................................................................. 
� Rada Miasta..................................................................................................... 
� Urząd Gminy .................................................................................................. 
� Biuro Zarządu Miasta...................................................................................... 
� Wydział Handlu i Usług.................................................................................. 
� Miejskie Służby Porządkowe.......................................................................... 
� Wydział Budownictwa.................................................................................... 
� Architekt Miasta.............................................................................................. 
� Starostwo Powiatowe...................................................................................... 
� Urząd Skarbowy.............................................................................................. 
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� Powiatowy Urząd Pracy.................................................................................. 
 

8. Czy władze publiczne są zainteresowane usuwaniem barier dla funkcjonowania firm? 
� są aktywne  
� podejmują ograniczone działania 
� ograniczają się do deklaracji  o konieczności ich usunięcia  
� nie są zainteresowane  
� nie mam zdania 

 
9. Jak oceniają Państwo klimat lokalny dla prowadzenia działalności gospodarczej? 

� bardzo dobrze 
� dobrze 
� słabo 
� źle 
� trudno powiedzieć 

 

10. Czy Państwa firma korzystała lub korzysta z unijnych form wsparcia finansowego lub proponowa-
nych przez instytucje realizujące zadania z zakresu przedsiębiorczości (np.  inkubatory przedsiębiorczo-
ści, organizacje pracodawców itp.)? 

� tak 
� nie 

 Jeśli tak, to z jakich? ………………………………………………………………                   
…………………………………………………………………………………………… 

 

11. Czy planują Państwo skorzystać w okresie najbliższych 12 miesięcy ze środków UE? 
� tak 
� nie 
� trudno powiedzieć 

       Jeśli tak to, z jakich programów i na jakie cele? ……………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………. 
      .............................................................................................................................................. 

 

 

II. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

 
12. Jak oceniają Państwo poziom jakości, atrakcyjność i funkcjonalność oferowanych  
     towarów i/lub usług przez Państwa firmę?  

� wysoka 
� dobra 
� średnia 
� słaba 
� żadna 

 
13. Jak oceniają Państwo siłę ekonomiczną swojej firmy?  

� wysoka 
� dobra 
� średnia 
� słaba 

Proszę uzasadnić 
…………………………………………………………………………………………........................
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
 

14. Jak oceniają Państwo dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania w 
gospodarce państw unijnych?  

� bardzo dobre 
� dobre 
� średnie 
� słabe 
� nie dostosowało się 

Proszę uzasadnić: 
…………………………………………………………………………………………........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

 
15. Proszę wymienić czynniki, które Państwa przedsiębiorstwo mogłoby wykorzystać dla zwiększenia 

jego konkurencyjności w branży (np. zwiększenie powierzchni produkcyjnej, obniżenie kosztów 
pracy, wprowadzanie nowoczesnych technik produkcji): 
 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 

16. Na jakiej podstawie prawnej firma korzysta z zajmowanych pomieszczeń? 
� właściciel 
� dzierżawca 
� inna forma (jaka) ....................................................................................................... 

 

17. Czy firma planuje modernizację swojego parku maszynowego (jeśli jest przestarzały), a jeśli tak, to 
w jaki sposób? 

� tak 
            ............................................................................................................................ 
            ............................................................................................................................ 
            ............................................................................................................................ 

� nie 

 

18. Czy firma planuje poszerzenie swojej działalności, a jeśli tak, to w jaki sposób i o jakie branże? 
� tak 

            ............................................................................................................................ 
            ............................................................................................................................ 
            ............................................................................................................................ 

� nie 

 

19. Jak kształtuje się sytuacja ekonomiczna Państwa firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy? 
� polepszyła się 
� pozostała bez zmian 
� pogorszyła się 
� trudno powiedzieć 
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20. Jaki jest stopień wykorzystania zasobów firmy (w jakim stopniu wykorzystane są moce produkcyjne 
firmy? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
 

21. Co ogranicza wykorzystanie zasobów firmy? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 
22.Jakie najważniejsze rezerwy posiada obecnie firma? 

 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 

23. Czy w okresie najbliższych 12 miesięcy Państwa firma planuje wprowadzenie nowych produk-
tów/usług? 

� tak 
� nie 
� trudno powiedzieć 

        Jeśli tak, to jakich? 
………………………………………………………...................................................................................
......................................................................................................................................... 

 
24. Jak oceniają Państwo poziom jakości stosowanych przez Państwa firmę opakowań?  

� wysoki 
� średni 
� słaby 
� inny, jaki?  

 
25. Jaki jest średni udział (%) kosztów opakowań w jednostkowych kosztach produkcji? 
      ............................... 

 

26. Czy w okresie najbliższych 12 miesięcy Państwa firma planuje nowe inwestycje? 
� tak 
� nie 
� trudno powiedzieć 

        Jeśli tak, to jakie? 
………………………………………………………...................................................................................
......................................................................................................................................... 

 

27. Czy w okresie najbliższych 12 miesięcy Państwa firma planuje poszerzyć terytorialnie rynki zbytu 
swoich produktów? 

� tak 
� nie 
� trudno powiedzieć 

        Jeśli tak, to w jakim kierunku? 
………………………………………………………...................................................................................
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......................................................................................................................................... 
 
III. CZYNNIKI SYSTEMOWE /POWIĄZANIA Z INNYMI DZIAŁAMI AGROBIZNESU/ 
 

28. Jaki wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy ma aktualna sytuacja gospodarcza rolnictwa? 
� duży 
� średni 
� mały 

 
29. Jak oceniają Państwo wpływ cen surowców na funkcjonowanie firmy?  

� duży 
� średni 
� nie mają wpływu 

Proszę uzasadnić: 
…………………………………………………………………………………………........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

 

30. Czy na działalność firmy duży wpływ ma sezonowość podaży surowców? 
� tak 
� nie 

 
31. Jak oceniają Państwo zmiany w sezonowości podaży surowca w ostatnich latach? 

� zwiększa się  
� zmniejsza się 
� bez zmian 
� nie dotyczy nas ten problem 

 
32. Czy firma podejmuje działania w celu ograniczenia sezonowości i cykliczności  
      podaży surowców? 

� tak – (jakie?)  .......................................................................................................  
� nie dotyczy nas ten problem 

 
33. Czy występuje w Państwa firmie sezonowość sprzedaży?  

� tak 
� nie 

 
34. Czy Państwa firma podpisuje umowy kontraktacyjne z producentami surowców      
      pochodzenia rolniczego? 

� tak ,  
        jeśli tak to jaki % dostaw średnio  jest objęty umowami?....................... 

� nie dotyczy nas ten problem 
 

35. Jak oceniają Państwo zmiany w bazie surowcowej zakładu? 
� pozytywnie   
� negatywnie 
� zmiany nie występują 

proszę uzasadnić 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 
36. Czy rentowność Państwa firmy jest zależna od stanu funkcjonowania pozostałych 
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      działów agrobiznesu (rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo, obrót surowcami rolnymi, usługi    
      materialne, przemysły wytwarzające środki produkcji dla rolnictwa oraz związane z nim 
      usługi, przemysły wytwarzające środki produkcji dla przemysłu spożywczego 
      oraz związane z nim usługi,  
      przetwórstwo): 

� tak 
� nie 

jeśli tak, to jakich 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

 
IV. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE 
 

37. Jak oceniają Państwo sposób zarządzania firmą?  
� bardzo dobry 
� dobry 
� średni 
� słaby 

Proszę opisać w kilku słowach: 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 

38. Proszę ocenić stopień znajomości wizji przedsiębiorstwa przez: 
          KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ 

� wysoki 
� dobry 
� średni 
� słaby 

   PRACOWNIKÓW 
� wysoki 
� dobry 
� średni 
� słaby 

 

39. Proszę ocenić możliwości i stopień realizacji przyjętej strategii przedsiębiorstwa:  
   MOŻLIWOŚCI: 

� wysokie 
� średnie 
� słabe 
� żadne 

   STOPIEŃ: 
� dobry 
� średni 
� słaby 
� żaden 

Jakie są główne cele przyjętej strategii? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................... 
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40. Proszę opisać, czy sukces firmy został osiągnięty przez realizację z góry   
zaplanowanych celów i zadań? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 

41. Proszę ocenić udział pracowników firmy w rozwiązywaniu problemów: 
� wysoki 
� średni 
� mały 

 

42. Czy w firmie prowadzone są prace nad poszukiwaniem nowych rozwiązań organiza-  
      cyjnych, technicznych i technologicznych?  

� tak – jakie? ........................................................................................................... 
� nie 

 

43. Czy poziom zatrudnienia w Państwa firmie w ciągu ostatnich 12 miesięcy: 
� zwiększył się 
� zmniejszył się 
� pozostał bez zmian 

Jeśli się zwiększył, to proszę podać jakie były główne przyczyny zatrudnienia nowych pracowni-
ków: 

� zwiększenie popytu na produkty/usługi 
� rozszerzenie zakresu działalności 
� poprawa sytuacji finansowej firmy 
� inne, jakie? ……………………………………………………………………… 

 

44. Czy w okresie najbliższych 12 miesięcy planują Państwo zatrudnić nowych pracowników? 
� tak 
� nie 
� trudno powiedzieć 

Jeśli tak to, w jakim zawodzie? ………………………………………………………… 

 

45. Czy Państwa firma korzysta z usług Urzędu Pracy? 
� tak 
� nie 

Jeśli tak to, z jakich? 
…………………………………………………………...............................................................................
......................................................................................................................................... 

 

46. Czy Państwa firma korzysta z subwencjonowanego zatrudnienia? 
� tak 
� nie 

Jeśli tak to, w jaki sposób? 
.......................................................................................................................................................................
.................................................………………………………………………………… 

 

47. Proszą ocenić jakość kwalifikacji i umiejętności zatrudnionych pracowników? 
� bardzo dobra 
� dobra 
� dostateczna 
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� niedostateczna 

 

48. W jaki sposób rekrutuje się nowych pracowników do firmy i jaka jest tego skuteczność? 
� współpraca ze szkołami wyższymi 
� współpraca ze szkołami średnimi 
� ogłoszenia w prasie 
� przez Urząd Pracy 
� przez profesjonalne agencje 
� poprzez bezpośredni kontakt 
� przez polecenie lub rekomendację 
� inne.................................................................................................................. 

              ……………………………………………………………………………… 
Inne uwagi:  
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................  

 

 Wywiad przeprowadzono w firmie z branży: 
� owocowo warzywnej 
� mięsnej 
� mleczarskiej 
� cukierniczej 

Respondentem był: 
� dyrektor, prezes, vice-dyrektor, vice-prezes 
� właściciel 
� pracownik działu marketingu 
� pracownik działu organizacji i zarządzania 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
 
Dodatkowe pytania do kwestionariusza. - INFORMACJE 
 

1. Jaka jest rola informacji w kreowaniu pozycji przedsiębiorstwa na rynku? 
o Duża  
o Średnia 
o Znikoma 
o Bez znaczenia 

 
2. Z jakich źródeł informacji korzysta firma? 

o Pierwotne 
o Wtórne 
o Wewnętrzne 
o Zewnętrzne 

3. Czy firma zatrudnia specjalistę od wywiadu gospodarczego? 
o Tak 
o Nie 
 

4. Skąd firma pozyskuje informacje o klientach? 
5. Skąd firma pozyskują państwo informacje o kontrahentach? 
6. Skąd pozyskują państwo informacje o konkurentach? 
7. Kto zleca pozyskanie tych informacji? 
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o Kierownictwo 
o Decydenci 
o Pracownicy zaangażowanych działów 

 
8. Jak często firma monitoruje informacje o otoczeniu? 

o Cały czas 
o Często 
o Gdy zaistnieje potrzeba 
o Okazjonalnie 
 

9. Proszę uszeregować kolejno informacje, które uważają państwo za najważniejsze: 
o Nowości techniczne/technologiczne 
o Asortyment produkcji konkurencji 
o Proces produkcji konkurencji 
o Możliwe dofinansowanie unijne 
o Organizowane targi/konferencje 
o Strategia marketingowa konkurencji 
o Profil konsumentów 
o Preferencje klientów 
o Zmiany w ustawodawstwie 
o Sytuacja polityczna w kraju i zagranicą 
o Struktura organizacyjno-prawna konkurencji 

 
10. Z czym kojarzy się państwu pojęcie „wywiad gospodarczy”? 

o Profesjonalne pozyskiwanie informacji 
o Szpiegostwo gospodarcze 
o Agencje detektywistyczne 
 

11. Czy w najbliższych 12 miesiącach planują państwo zatrudnić specjalistę od wywiadu gospodarczego? 
o Tak 
o Nie 
 

12. Czy współpracują państwo z profesjonalną wywiadownią gospodarczą? 
o Nie 
o Tak 

Jeśli tak, to proszę podać jak często i przy jakiej okazji………………………………… 
 
13. Czy korzystają państwo z informatycznych narzędzi wspomagania zarządzania? 

o Nie  
o Tak 
 

Jeśli tak, to proszę podać z jakich…………………………………………………….... 
...................................................................................................................................... 
 
14. Jaki jest stopień wykorzystania zasobów firmy (w jakim stopniu wykorzystane są moce produkcyjne firmy?  
...................................................................................................................................... 
15. Co ogranicza wykorzystanie zasobów firmy?  
...................................................................................................................................... 
16. Jakie najważniejsze rezerwy posiada obecnie firma? 
...................................................................................................................................... 
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K. Firlej 
 
The Development of the Food Industry in the Agribusiness Sector and its Determinants 
 
In this work, the author analyses the development of the food industry in the agribusiness sec-
tor and its determinants. The transformation phase of the Polish economy has confirmed agri-
culture market analysts in their belief that the performance of food industry enterprises is de-
pendent upon the level of development of agribusiness. The key factors in its development are 
an efficient and flexible market mechanism and the capacity to react quickly to all changes. 
Co-operation, competition, and the need to confront and verify their operations with enter-
prises on the international arena, may stimulate their development and help them expand pro-
duction and acquire new sales markets. The fact that Polish agriculture has become subject to 
CAP mechanisms means that there is potential for improving agricultural incomes. Improve-
ment in farmers’ incomes and standards of living following Poland's accession to the Europe-
an Union is an indisputable fact. 
 
This work has been structured according to its designated goal and the subject of the analysis. 
The analysis is theoretical and empirical, and the research hypotheses have been verified us-
ing statistical and econometric tools. The author’s work constitutes a critical contribution to 
that branch of economics devoted to the operation of food industry enterprises in the agribusi-
ness sector. The food sector is one of the largest branches of the Polish economy; it is also the 
largest branch of industry. It ensures food security, thus reflecting the aim of the international 
community to eliminate extreme regional differences in the satisfaction of hunger. 
 
The work comprises seven chapters. The first three, introductory chapters constitute a theoret-
ical and methodological presentation of agribusiness theory and its role in the development of 
modern economies. First, agribusiness is identified as a branch of economics, and its evolu-
tion and current state is described. The author analyses the most important economic catego-
ries – competition, competitiveness, competitive position, and the international competitive 
capacity of enterprises. He states that the competitiveness of the agriculture sector and farms 
is determined by external factors, in particular, by macroeconomic policy. 
 
In order to depict the attractiveness of the sector and its branches, the author analyses the cur-
rent state of agriculture, fisheries, forestry, the food industry, the machine industry, material 
services and commodity turnover. The author identifies the key goals and resources of enter-
prises in each branch, and assesses the market environment. The conducted analysis enables 
the author to determine the place of Polish agribusiness enterprises in the European Union and 
in the world, and to present the role of the food industry in the food chain. 
 
Of key importance in verifying the main research hypotheses of this work was determining 
the external, internal, and systemic factors governing the condition, economic effectiveness, 
and development of food industry enterprises in the agribusiness sector. This issue is ad-
dressed in chapter 3, in which the impact of macroeconomic and institutional factors is ex-
plained. The author reveals the important role of the agribusiness environment, whose factors 
have an impact on how agribusiness operates. These factors are economic, political, social 
and technological. A positive impact can be exerted by institutionalised forms of collective 
action, such as the co-operative movement (cooperative banks, agricultural cooperatives) or 
marketing and producers’ groups, whose purpose is to help achieve more rapidly the expected 
positive transformations in the Polish countryside. 
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In this work, the author addresses the problem of the impact of globalisation on agribusiness 
in European and world economies. Currently, we are witnessing the development of a global 
food economy, especially in the three most highly-developed regions of the world (North 
America, Western Europe, Japan). The experiences of highly-developed countries may serve 
as a paradigm for conducting transformations and targeted development in the agribusiness 
sector. Such an approach enables mistakes in the creation of development rules and strategies 
to be avoided. The author also presents the role of human capital as a key factor in ensuring 
the development of enterprises. Furthermore, he notes that the place and role of enterprises in 
the Polish economy is also attested by their listing on the Warsaw Stock Exchange, which is 
perceived as evidence of their increasing competitiveness, credibility and prestige. 
 
The next three chapters constitute an empirical and statistical presentation of the effectiveness 
and competitiveness of firms in the Polish agribusiness sector and food industry during the 
pre-accession period. A firm’s competitive advantage is often based on intangible resources: 
reputation, brand, customer and employee loyalty, the system of organisation, competencies 
and skills, organisational culture, the capacity for co-operation, and information. 
 
The empirical part of the work supplements the theoretical part and includes an analysis of 
food enterprises across Poland in terms of their effectiveness and an assessment of the key 
factors governing the performance of enterprises in the Małopolskie region. The analysis of 
enterprise effectiveness was conducted on the basis of accounting data for firms involved in 
agribusiness in Poland that submit financial reports. The author looked at enterprises in all 
branches of the agribusiness sector and all branches of the food industry. He identified the 
best, average and weakest enterprises for the years 1998-2002 in each branch of the agribusi-
ness sector and each branch of the food industry. The selected period for the research was the 
final phase of the transformations adjusting the Polish economy to the conditions under which 
European Union member states operate. The research determined the general level of perfor-
mance of all segments of agribusiness that have an impact on its reliability and efficiency. 
Aside from diagnostic research, the author assessed and characterised the current state and 
performance of all branches of the agribusiness sector and all branches of the food industry in 
terms of quality. The diagnostic analysis was conducted on the basis of financial reports for 
all economic entities in the Polish agribusiness sector and food industry, while the develop-
ment scenario was put together on the basis of statistical yearbooks published by the National 
Statistical Office (GUS) and a review of the relevant subject literature. 
 
In this work, the author presents the results of his own research, prepared on the basis of a 
questionnaire survey concerning the impact of market conditions on the performance and de-
velopment of enterprises in the food industry. The empirical research for the questionnaire 
survey, as well as direct research, was carried out amongst people holding top positions in 
food industry companies in the Małopolskie region. The author carried out a detailed quantifi-
cation and selection of variables and presentation of methods. This enabled him to identify a 
hierarchy of variables (factors) that determine the development of food industry enterprises. 
On the basis of the conducted interviews, the author attempted to analyse and assess the main 
problems relating to the performance of enterprises, as a result of which he was able to create 
a hierarchy of key internal and external factors governing the current state, economic effec-
tiveness, and development of food industry enterprises. The need for local governments and 
entrepreneurs to co-operate in the creation of a global development strategy for the food in-
dustry was treated as a priority issue. The author found that one of the most important deter-
minants of the domestic and international competitive capacity of food industry enterprises is 
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institutional solutions, and that state intervention in agribusiness, through the use of social and 
economic policy instruments, is conducive to the growth of those enterprises. 
 
The author’s analysis of the performance of enterprises in the agribusiness sector and food 
industry enabled him, in chapters 6 and 7, to attempt to determine their development trajecto-
ries in Poland. He devised possible development strategies for enterprises according to a hy-
pothetical development scenario for the sector and its environment. The sustainable growth 
strategy and the National Development Plan for the Years 2007-2013, adopted by the Council 
of Ministers on 6 September 2005 and later modified in the National Development Strategy 
2007-2015, will undoubtedly have an impact on the current shape of adopted strategies and 
their future creation. This subject is dealt with in greater detail in chapter 6, which presents 
the development programming of food industry enterprises in the agribusiness sector. In chap-
ter 7, the author describes strategic aspects of the development of food industry enterprises in 
the agribusiness sector. He emphasises the possibility of using scenario methods to analyse 
the development of Polish agribusiness and presents a scenario for the impact of the macroen-
vironment on the development of food industry enterprises. The author stresses the role of 
domestic institutions in implementing strategies in accordance with the European Union's 
Common Agricultural Policy. 
 
The work ends with conclusions based on the conducted research and substantive analysis. 
Among the proposed transformations, the author emphasises the need to introduce changes in 
resources, structures, systems, processes and technologies, and to streamline management 
functions. He raises the issues of work organisation based on processes (reenginieering), the 
use of benchmarking, logistics, outsourcing and knowledge management, the introduction of 
modern techniques and technologies, the acquisition of quality control certificates for prod-
ucts and production methods, and the implementation of quality management. 


