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Synopsis. Podjêto próbê przedstawienia sytuacji, w której znalaz³y siê przedsiêbiorstwa przemys³u spo¿ywczego
w fazie transformacji polskiej gospodarki. Oceniono wp³yw fazy przedakcesyjnej oraz przedstawiono �ród³a
przewagi konkurencyjnej, a tak¿e ich lokalizacji po akcesji do Unii Europejskiej. Autor oceni³ szanse i korzy�ci
oraz problemy wynikaj¹ce z zaistnia³ej sytuacji na przyk³adzie przedsiêbiorstw zlokalizowanych w województwie
ma³opolskim.

Wstêp
W dobie globalnej gospodarki powstaj¹ coraz wiêksze wyzwania dla przedsiêbiorstw, które

funkcjonuj¹ w warunkach wysokiej konkurencji. Polski przemys³ spo¿ywczy od momentu wst¹pie-
nia naszego kraju do grupy pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej znacznie siê rozwin¹³, a funk-
cjonuj¹ce w nim przedsiêbiorstwa po okresie przekszta³ceñ restrukturyzacyjnych dokonanych w
pocz¹tkowym okresie transformacji rozpoczê³y fazê modernizacji w zakresie organizacji i zarz¹dza-
nia. Szymañski [2008] wskazuje, ¿e kapita³ wybiera miejsca mu sprzyjaj¹ce, a omija te, które mu nie
sprzyjaj¹. Bazuj¹c na tej tezie mo¿na stwierdziæ, ¿e polski przemys³ spo¿ywczy wraz z przyst¹pie-
niem Polski do Unii Europejskiej dziêki dop³ywaj¹cemu kapita³owi, przez wykorzystanie przys³ugu-
j¹cych mu �rodków finansowych stale siê unowocze�nia. Rozwojowi przemys³u spo¿ywczego
pomaga wysoka dynamika wzrostu eksportu produktów rolno-spo¿ywczych sprzyjaj¹ca podwy¿-
szeniu poziomu inwestycji. Pomimo istniej¹cego na �wiatowym rynku kryzysu finansowego przed-
siêbiorstwa spo¿ywcze z pozytywnym skutkiem przezwyciê¿aj¹ trudny okres funkcjonowania, a w
niektórych z nich zauwa¿alne s¹ wrêcz pewne symptomy rozwoju. Dziêki restrukturyzacji i unowo-
cze�nianiu przedsiêbiorstw w okresie piêciu lat cz³onkowstwa w Unii Europejskiej wyst¹pi³ szybki
wzrost poziomu eksportu polskich produktów rolno-spo¿ywczych. W ostatnim roku uleg³ niewiel-
kiemu zmniejszeniu, ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e w przysz³o�ci tendencja wzrostowa zostanie za-
chowana. Utrzymuj¹ce siê na wysokim poziomie rozmiary eksportu produktów rolno-spo¿yw-
czych �wiadcz¹ o wysokiej ich konkurencyjno�ci na unijnym rynku, gdy¿ g³ównie tam skierowana
jest oferta eksportowa.

 Ogólnie na lokalizacjê przemys³u rolno-spo¿ywczego wp³ywa wiele czynników warunkuj¹-
cych prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej na danym terenie. W�ród nich za najwa¿niejsze nale-
¿y uznaæ: przestrzeñ � jej zró¿nicowanie i zmienno�æ, politykê pañstwa wzglêdem danego terenu,
zorganizowanie przemys³u i ochronê �rodowiska. Porter [2001]w swojej ksi¹¿ce �Porter o konku-
rencji� wyznacza �ród³a przewagi konkurencyjnej lokalizacji, zastanawiaj¹c siê nad jej rol¹ w sto-
sunku do statycznej rywalizacji polegaj¹cej na minimalizacji kosztów funkcjonowania przedsiê-
biorstwa w stosunkowo zamkniêtej gospodarce, gdzie decyduj¹c¹ rolê odgrywa wzglêdna przewaga
czynników produkcji (pracy i kapita³u) oraz efektów skali. Autor uwa¿a, ¿e prawdziwy obraz konku-
rencji ma charakter dynamiczny i polega na innowacji i poszukiwaniu strategicznych ró¿nic. Wy-
znacza tak¿e trzy warunki przyczyniaj¹ce siê do tego, ¿e nak³ady w postaci czynników produkcji
maj¹ mniejsz¹ warto�æ: zwiêkszon¹ poda¿ nak³adów w miarê otwierania siê coraz wiêkszej liczby
krajów na globaln¹ gospodarkê, wiêksz¹ sprawno�æ krajowych i miêdzynarodowych czynników



85Lokalizacja przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego w fazie transformacji

produkcji oraz malej¹c¹ rolê czynników produkcji w konkurencji. Tak wiêc, lokalizacja firmy warun-
kuje powi¹zania z nabywcami i dostawcami oraz instytucjami pozycjonuj¹c j¹ na rynkach lokal-
nych, regionalnych, krajowych i miêdzynarodowych.

Cel, metodyka i obszar badañ
Za g³ówny cel przyjêto przedstawienie najwa¿niejszych �róde³ przewagi konkurencyjnej lokaliza-

cji przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego. Lokalizacja firmy wp³ywa na jej efektywno�æ, dynamikê,
jak równie¿ rozwój regionu, w którym siê znajduje. Wcze�niej uwa¿ano, ¿e wa¿niejsza w funkcjono-
waniu firmy jest integracja pionowa, ale obecnie wiêksz¹ uwagê przedsiêbiorcy przywi¹zuj¹ do za-
mo¿no�ci danej miejscowo�ci, która jest zale¿na nie tylko od sektorów, w których firmy konkuruj¹, ale
te¿ od tego, jak konkuruj¹. W omówieniu �róde³ przewagi konkurencyjnej lokalizacji firm wykorzysta-
no badania przeprowadzone dla 3018 firm klasyfikuj¹ce je jako�ciowo w ujêciu regionalnym oraz
model wp³ywu lokalizacji na konkurencjê Portera, w którym autor przedstawi³ cztery wzajemnie po-
wi¹zane czynniki graficznie w postaci rombu. Badaniu poddano przedsiêbiorstwa przemys³u spo-
¿ywczego, których funkcjonowanie analizowano pod wzglêdem efektywno�ci i konkurencyjno�ci.
Czê�æ empiryczna jest zestawieniem oceny kluczowych czynników warunkuj¹cych funkcjonowanie
firm przemys³u spo¿ywczego w okresie przedakcesyjnym i w warunkach pe³nego uczestnictwa Polski
w strukturach Unii Europejskiej. W przeprowadzonej analizie polski przemys³ rolno-spo¿ywczy (jego
lokalizacja i konkurencja) usytuowano jako element ogromnego unijnego sektora agrobiznesu, który
jest odpowiedzialny za bezpieczeñstwo ¿ywno�ciowe mieszkañców Unii Europejskiej zarówno pod
wzglêdem ilo�ciowym, jak i jako�ciowym.

Lokalizacja i konkurencja przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego
Konkurencyjno�æ jest zdolno�ci¹ przedsiêbiorstw, przemys³ów, regionów, narodów, wielonaro-

dowych zwi¹zków regionalnych do generowania relatywnie wysokiego i stabilnego dochodu oraz
poziomu zatrudnienia w ujêciu �wiatowym [OECD 1998]. Dla wielu ekonomistów jest to niezwykle
wa¿na w³a�ciwo�æ gospodarki w skali �wiatowej, która tworzy swego rodzaju walkê pomiêdzy przed-
siêbiorstwami w zakresie poda¿y towarów o odpowiednim standardzie i okre�lonej cenie [Firlej 2008a].
W warunkach gospodarki rynkowej przedsiêbiorstwa samodzielnie nie s¹ w stanie wp³yn¹æ na po-
ziom ceny, gdy¿ zale¿y ona  od rynkowych si³ poda¿y i popytu, a mog¹ jedynie podnosiæ konkuren-
cyjno�æ swoich produktów � przez co tworzona jest suma nadwy¿ek producenta i konsumenta
[Samuelson, Marks 1998]. Konkurencyjno�æ firmy zale¿y od efektywno�ci i zamo¿no�ci miejscowo-
�ci, w której zlokalizowana jest dana firma, od rozwoju sektora i sposobu konkurowania na jej terenie.
Zamo¿no�æ terenu, na którym zlokalizowane s¹ firmy zale¿y z kolei od ich nowoczesno�ci, efektywno-
�ci, bran¿y i skali produkcji. Firmy zwykle lokalizowane s¹ wed³ug uznania i posiadanych kapita³ów,
które tak¿e warunkuj¹ przynale¿no�æ do danego terenu. Lokalizacja firmy nie odgrywa znacz¹cej roli
przy jej zak³adaniu, co stwarza pó�niej negatywne konsekwencje, a jest to element, który mo¿e okazaæ
siê kluczowy w powodzeniu biznesu. Niezwykle istotn¹ cech¹ danego terenu jest jako�æ �rodowiska
biznesu, która determinuje ich obs³ugê logistyczn¹, prawn¹ i administracyjn¹. Aby zobrazowaæ usy-
tuowanie firm rolno-spo¿ywczych w Polsce pod wzglêdem ich efektywno�ci ekonomicznej wykorzy-
stano dane GUS podawane przez Monitor Polski B zawieraj¹ce bilanse i sprawozdania finansowe
[Firlej 2008]. Na podstawie danych z lat 1998-2002 wyznaczono piêæ wska�ników, które poddano
analizie statystycznej. W przeprowadzonych badaniach przeanalizowano sprawozdania finansowe
firm, które przedstawi³y je bez b³êdów. Okres badania 1998-2002 zosta³ wybrany jako ostatni piêciolet-
ni interwa³ czasowy, poprzedzaj¹cy akcesjê naszego kraju do Unii Europejskiej. Wyniki przeprowa-
dzonych badañ umo¿liwi³y ilo�ciowe przedstawienie firm przemys³u rolno-spo¿ywczego na podsta-
wie badanych wska�ników. Wed³ug wska�nika rentowno�ci:
� operacyjnej maj¹tku firm przemys³u rolno-spo¿ywczego � najwiêcej by³o firm �rednich (38,7%)

i s³abych (30,9%), a najmniej firm dobrych (13,3%),
� wska�nika rentowno�ci maj¹tku netto firm przemys³u rolno-spo¿ywczego � najwiêcej by³o firm

�rednich (46,1%) i s³abych (20,4%), a najmniej firm dobrych (16,4%),
� sprzeda¿y operacyjnej firm przemys³u rolno-spo¿ywczego�  najwiêcej by³o firm �rednich (79,5%)

i dobrych (6,7%), a najmniej firm s³abych (1,3%),
� sprzeda¿y netto firm przemys³u rolno-spo¿ywczego � najwiêcej by³o firm �rednich (58,3%) i

s³abych (33,5%), a najmniej firm dobrych (6,7%),
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� kapita³u w³asnego firm przemys³u rolno-spo¿ywczego � najwiêcej by³o firm �rednich (74%) i
s³abych (21,1%), a najmniej firm dobrych (4,3%).
Nastêpnie w przeprowadzonych badaniach dla ka¿dego znormalizowanego wska�nika przedsiê-

biorstw przemys³u spo¿ywczego zweryfikowano hipotezê o istnieniu zwi¹zku pomiêdzy regionami a
jako�ci¹ firm. Zastosowano test chi-kwadrat dla tablic wielodzielczych 6x3 (6 regionów x 3 stopnie
jako�ci). Przyk³adowo na podstawie wska�nika rentowno�ci netto stwierdzono, ¿e najwiêksza liczba
firm dobrych wystêpuje w regionie centralnym i pó³nocno-zachodnim, a najmniejsza � to teren regio-
nu wschodniego i po³udniowo-zachodniego. Najwiêksza liczba firm �rednich znajduje siê na terenie
regionów pó³nocno-zachodniego, centralnego i pó³nocnego, a najmniej na terenie regionów po³u-
dniowego i po³udniowo-zachodniego. Du¿a liczba firm s³abych wystêpuje w regionach centralnym i
pó³nocno-zachodnim, �rednia � w regionach pó³nocnym i wschodnim, a najmniej dzia³a w regionach
po³udniowym i po³udniowo-zachodnim (rys. 1).

Rysunek 1.  Lokalizacja firm przemys³u rolno-spo¿ywczego w Polsce na podstawie wska�nika
rentowno�ci maj¹tku netto w latach 1998-2002
* o� odciêtych na wykresach oznacza jako�æ firm, o� rzêdnych ich procent.
�ród³o: opracowanie w³asne.

Analogiczne badania przeprowadzono dla wska�nika rentowno�ci operacyjnej maj¹tku, wska�ni-
ka rentowno�ci sprzeda¿y operacyjnej, wska�nika rentowno�ci sprzeda¿y, wska�nika rentowno�ci
kapita³u w³asnego. Stwierdzono, ¿e liczba firm wed³ug podzia³u jako�ciowego ma silny zwi¹zek z
poziomem uprzemys³owienia danego regionu. Wyniki przeprowadzonych badañ dowiod³y, ¿e naj-
wiêcej firm dobrych przemys³u rolno-spo¿ywczego zlokalizowanych jest w centralnej i pó³nocnej
Polsce. Ogólna liczba badanych firm wskazuje, ¿e na tych terenach wystêpuje najwiêcej firm �rednich
i s³abych. Mo¿na równie¿ wnioskowaæ, ¿e usytuowanie firm wed³ug kryterium jako�ci w przeprowa-
dzonych badaniach odzwierciedli³o stan rozwoju regionów, w których te firmy s¹ zlokalizowane.
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Analizuj¹c powy¿sze wyniki wykorzystano model wp³ywu lokalizacji na konkurencjê Portera.
Autor przedstawi³ w nim cztery wzajemnie powi¹zane czynniki graficznie w postaci rombu, które
wp³ywaj¹ na motywacjê do inwestowania i ci¹g³ego podnoszenia poziomu produkcji na danym
terenie, uwzglêdniaj¹c wystêpuj¹c¹ nasilon¹ konkurencjê miêdzy miejscowymi rywalami. Jako �ró-
d³a przewagi konkurencyjnej lokalizacji Porter wymienia: kontekst strategii i rywalizacji, warunki
czynników produkcji (nak³adów), warunki popytu oraz sektory pokrewne i wspomagaj¹ce firmy.

Aby przedstawiæ �ród³a przewagi konkurencyjnej lokalizacji firm pos³u¿ono siê wynikami badañ
empirycznych, które zosta³y przeprowadzone w 2007 roku, w 289 firmach zlokalizowanych na terenie
województwa ma³opolskiego z podzia³em na wybrane bran¿e przemys³u rolno-spo¿ywczego [Firlej
Rozwój� 2008]. Bran¿e, które zosta³y poddane badaniu to: zbo¿owa, cukiernicza, mleczarska, owoco-
wo-warzywna i miêsna. Badaj¹c zbiorowo�æ tych firm przeprowadzono analizê uwarunkowañ mikro-
ekonomicznych wp³ywaj¹cych na ich rozwój. Dokonano oceny zasobów czynników produkcji (na-
k³adów), czynników spo³eczno-demograficznych i stan ich infrastruktury. Zbadano tak¿e obowi¹zuj¹ce
strategie i wystêpuj¹c¹ rywalizacjê pomiêdzy firmami, istniej¹ce warunki popytu oraz sektory po-
krewne i wspomagaj¹ce. W przeprowadzanym badaniu uczestniczyli w³a�ciciele firm, którzy pe³ni¹
funkcje mened¿erskie i ich pracownicy. Wziêto pod uwagê czynniki zewnêtrzne, wewnêtrzne i orga-
nizacyjne, które s¹ w wiêkszym lub mniejszym stopniu ze sob¹ skorelowane. Badanie tych czynników
dostarczy³o informacji o zale¿no�ciach stanu istniej¹cego i przysz³ego przedsiêbiorstw od warunków
ograniczaj¹cych otoczenia, jako zmiennych egzogenicznych.

Odnosz¹c siê do �róde³ przewagi konkurencyjnej lokalizacji przedsiêbiorstw przemys³u spo-
¿ywczego w województwie ma³opolskim szczególn¹ uwagê zwrócono na miejscowy kontekst za-
chêcaj¹cy do odpowiednich rodzajów inwestycji i ci¹g³ego podnoszenia ich poziomu. Zapytano o
zwi¹zek poziomu konkurencji z miejscem prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej. Przedsiêbiorcy w
ponad 90% uznali, ¿e wystêpuje bardzo du¿y i du¿y zwi¹zek poziomu konkurencji z miejscem
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej, chocia¿ wyst¹pi³y rozbie¿no�ci co do jego oceny w po-
szczególnych bran¿ach. Pozytywnie oceniono klimat lokalny dla prowadzenia dzia³alno�ci  gospo-
darczej, chocia¿ jako bardzo dobry oceni³o go tylko 5,04% firm, a dobry � 54,59%. Poziom konku-
rencji wystêpuj¹cej na rynkach zbytu uznano za bardzo du¿y (50.09%) i du¿y (44,23%).

Badaj¹c kontekst strategii i rywalizacji firm okre�lono wskazane przez respondentów czynniki
zwiêkszaj¹ce konkurencyjno�æ w bran¿y oraz realizacjê przyjêtej strategii. Za najwa¿niejsze czynni-

Rysunek 2. Badane �ród³a przewagi konkurencyjnej lokalizacji przedsiêbiorstw przemys³u
spo¿ywczego w województwie ma³opolskim w 2007 roku
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [Porter 2001].
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ki zwiêkszaj¹ce konkurencyjno�æ respondenci uznali wprowadzenie nowoczesnych technik pracy
(25,96) oraz obni¿enie kosztów pracy (25,72%). Istotn¹ okaza³o siê zwiêkszenie powierzchni pro-
dukcyjnej (16,83%). Respondenci zwracali uwagê na takie czynniki, jak: zwiêkszenie wydajno�ci
pracy, stabilny system podatkowy, obni¿enie wysoko�ci podatków, promocjê i marketing, wysok¹
jako�æ produkcji, zwiêkszenie dostêpu do �rodków finansowania, rozbudowê zaplecza surowco-
wego, eksport, zwiêkszenie liczby �rodków transportu, efekt skali, poprawê organizacji pracy,
zwiêkszenie powierzchni magazynowych, wzrost zatrudnienia, wzrost produkcji, poszerzenie dzia-
³alno�ci, a nawet budowê laboratorium do analiz jako�ci. Realizacjê przyjêtej strategii oceniano
jako bardzo dobr¹ (28,10%) i dobr¹ (63,22%), co �wiadczy o w³a�ciwym podej�ciu firm do prowa-
dzonej dzia³alno�ci pod wzglêdem organizacji pracy i zarz¹dzania strategicznego. Respondenci za
priorytetowe uznali uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania firm, sposób ich zarz¹dzania
oraz stopieñ znajomo�ci wizji przedsiêbiorstwa.

Nastêpnie zbadano warunki funkcjonowania firm pod wzglêdem wyposa¿enia w czynniki pro-
dukcji (nak³ady). Zapytano o modernizacjê parku maszynowego oraz  jako�æ i koszt czynników
produkcji. W kwestii planów firm zwi¹zanych z modernizacj¹ parku maszynowego okaza³o siê, ¿e
planuje j¹ 43,44% firm, natomiast nie planuje � 56,66%, chocia¿ w wiêkszo�ci jest ni¹ zainteresowana.
Respondenci bardzo wysoko ocenili jako�æ kapita³u ludzkiego, gdy¿ kwalifikacje i umiejêtno�ci za-
trudnionych pracowników uznali za bardzo dobre w 17,73%, a za dobre w 69,92%. Wysoka jako�æ
zatrudnionej kadry jest skutkiem prawid³owo prowadzonej i skutecznej rekrutacji pracowników.

Kolejnym �ród³em przewagi konkurencyjnej lokalizacji firm by³y warunki popytu, w�ród któ-
rych zbadano mo¿liwo�ci w zakresie poszerzania rynków zbytu,  wprowadzanie nowych produk-
tów i us³ug oraz wp³yw przyst¹pienia Polski do UE na zmiany w tym zakresie. Respondenci wysoko
ocenili mo¿liwo�ci poszerzania rynków zbytu, co bezpo�rednio by³o zwi¹zane z pozytywn¹ ocen¹
gospodarowania w strukturze pañstw unijnych. Jedynie 6,97% respondentów przyst¹pienie Pol-
ski oceni³o jako czynnik negatywnie wp³ywaj¹cy na funkcjonowanie ich firmy, natomiast za w pe³ni
pozytywny � 27,58%. Podzielone by³y opinie na temat zamiarów firm zwi¹zanych z wprowadzaniem
na rynek nowych produktów lub us³ug. Tylko 33,5% respondentów potwierdzi³a ich wprowadze-
nie w ostatnim roku, natomiast reszta nie by³a nimi zainteresowana, co �wiadczy o braku chêci
podjêcia tego rodzaju dzia³añ.

Ostatnim, ale bardzo wa¿nym �ród³em przewagi konkurencyjnej firmy jest funkcjonowanie sek-
torów pokrewnych i wspomagaj¹cych. W badaniu zapytano o kszta³towanie siê zale¿no�ci  ren-
towno�ci przedsiêbiorstw od stanu funkcjonowania pozosta³ych dzia³ów  agrobiznesu. W kolej-
no�ci jako najwiêkszy wp³yw respondenci wymienili stan funkcjonowania rolnictwa (46,38%),
obrót surowcami rolnymi (23,34%), przemys³u �rodków produkcji dla rolnictwa (12,45%), przemy-
s³u spo¿ywczego (11,41%). W niewielkim stopniu dostrze¿ono wystêpowanie zale¿no�ci �wiad-
czenia us³ug materialnych na rzecz rolnictwa (3,70), rybo³ówstwa (2,06) i le�nictwa (0,60). Na tej
podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e stan rozwoju i funkcjonowania firm zlokalizowanych na terenie
województwa ma³opolskiego jest �ci�le powi¹zany z pozosta³ymi dzia³ami agrobiznesu i musi funk-
cjonowaæ na zasadzie symbiozy.

Zakoñczenie
Wiêkszo�æ badanych zak³adów by³a zlokalizowana pod wp³ywem czynnika personalnego. W

wielu przypadkach miejsce urodzenia lub zamieszkania w³a�ciciela decydowa³o o za³o¿eniu firmy
na danym terenie. Funkcjonowanie przedsiêbiorstw przemys³u rolno-spo¿ywczego województwa
ma³opolskiego w warunkach rynkowych pozytywnie wp³ynê³o na przyjête strategie i zwiêkszenie
lokalnej rywalizacji. Konkurencyjno�æ badanych firm nie jest zwi¹zana z na�ladownictwem, lecz w
wielu przypadkach wi¹¿e siê z wdra¿aniem wielu rozwi¹zañ o charakterze innowacyjnym, przezna-
czaniem czê�ci �rodków na badania i rozwój oraz systematycznym zwiêkszaniem poziomu inwesto-
wania w unowocze�nianie (w zasoby materialne, umiejêtno�ci i technologie). Nale¿y równie¿ wzi¹æ
pod uwagê, ¿e czêsto wybór miejsca dzia³alno�ci gospodarczej ograniczy³ skalê ryzyka oraz dawa³
przewagê informacji o mo¿liwo�ci zakresu inwestycji w stosunku co do ich ilo�ci i jako�ci. Respon-
denci za jedne z najwa¿niejszych uznali mo¿liwo�ci finansowania inwestycji z kapita³ów obcych i
wzajemnie wysoki stopieñ zaufania pomiêdzy nimi i rynkiem finansowym. Jest to dowodem tego, ¿e
czynniki pozaekonomiczne mog¹ mieæ du¿y wp³yw na lokalizacjê firmy. Znalezienie siê Polski w
grupie pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej pozytywnie wp³ynê³o na coraz wy¿szy poziom
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rywalizacji lokalnej tych przedsiêbiorstw, co wyrazi³o siê w obni¿eniu kosztów produkcji, podwy¿-
szeniu sprawno�ci produkcji i zró¿nicowaniu produktów. Jednoznacznie mo¿na oceniæ, ¿e mene-
d¿erowie badanych firm przystosowali siê do funkcjonowania w nowych warunkach politycznych
i prawnych, które umiejêtnie wykorzystali do ustabilizowania swej sytuacji gospodarczej na rynku
lokalnym.
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Summary
The author presents the list of Polish food enterprises according to their economic effectiveness and the most

important sources of comparative advantages in Ma³opolska region in 2007. The performed study was conduc-
ted to answer the question, does enterprises competitiveness depend on the effectiveness and wealth of the place
where the enterprise is localized or on the development of the sector and the competitiveness within it. The results
show that the admittance of Poland in the European Union has positively influenced the increasing level of local
competitiveness of food enterprises, what can be seen in the lower production cost, greater production efficiency
and the differentiation of products. The managers of those food enterprises were able to adjust their functioning
to the new political and legal circumstances, and used them in order to stabilize the economic position of the food
enterprises in the local market.
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