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Synopsis. Zaprezentowano kwalitatywne determinanty konkurencyjno�ci spó³ek z indeksu WIG-Spo¿ywczy,
których uwzglêdnienie i przezwyciê¿enie w bie¿¹cym funkcjonowaniu spó³ek niew¹tpliwie przyczyni siê do
nowoczesnego rozwoju polskiego przemys³u spo¿ywczego.

 Wstêp
Akcesja Polski do grupy pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej sprawi³a, ¿e przemys³ spo-

¿ywczy nale¿y do najlepiej rozwijaj¹cych siê dzia³ów naszej gospodarki. Rozwojowi sprzyja ci¹g³y
wzrost popytu na przetworzone produkty pochodzenia rolniczego oraz permanentny wzrost cen
produktów rolnych na ca³ym �wiecie, który jak wskazuj¹ prognozy [Grzyb, Kuk 2008] bêdzie utrzy-
mywa³ siê co najmniej do po³owy 2008 roku, czyli do nowych zbiorów. Niestety sprzyjaj¹cy rozwo-
jowi przemys³u spo¿ywczego wzrost cen ¿ywno�ci mo¿e staæ siê zagro¿eniem dla unijnego i �wia-
towego wzrostu gospodarczego, czego skutkiem mo¿e byæ odwrócenie trendu wzrostowego.
Powodów wzrostu cen ¿ywno�ci mo¿na szukaæ w jej niedoborach na �wiecie, alternatywnym
wykorzystaniu surowców pochodzenia rolniczego do produkcji biopaliw i wzro�cie popytu w
szybko rozwijaj¹cych siê krajach Azji Po³udniowo-Wschodniej. Krajowe firmy przetwórstwa rol-
no-spo¿ywczego wykorzystuj¹ sprzyjaj¹ce warunki i po akcesji Polski do Unii Europejskiej odno-
towa³y spektakularny wzrost aktywno�ci eksportowej. Urban [2006] uwa¿a, ¿e wej�cie Polski do
Unii Europejskiej istotnie zmieni³o warunki prowadzenia dzia³alno�ci w ca³ym ³añcuchu ¿ywno-
�ciowym, w tym tak¿e przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego. Producenci ¿ywno�ci wykazali
umiejêtno�ci wykorzystania przewag komparatywnych i pokonywania pozaekonomicznych barier
wej�cia na rynki zbytu.  Ogromn¹ pomoc¹ s³u¿¹ programy Unii Europejskiej, które sprzyjaj¹ prze³a-
mywaniu barier ekspansji miêdzynarodowej polskich firm mleczarskich, miêsnych i owocowo-
warzywnych [Bry³a 2007]. Niemniej wa¿nym wydaje siê kierunek eksportu, co szczególnie podkre-
�la £opaciuk [2008] uwa¿aj¹c, ¿e w niedalekiej przysz³o�ci spowolnieniu mo¿e ulec dynamika
eksportu produktami rolno-po¿ywczymi do krajów Unii Europejskiej. Konsekwencj¹ tego bêdzie
konieczno�æ poszukiwania nowych rynków zbytu w krajach Europy Wschodniej, które ju¿ nied³u-
go mog¹ odgrywaæ znaczn¹ rolê. Zachowanie dotychczasowej dynamiki rozwoju prawie wszyst-
kich bran¿ przemys³u spo¿ywczego wymaga kontynuowania znacznego wysi³ku organizacyjnego
i finansowego, jaki rozpocz¹³ siê przed przyst¹pieniem do Unii Europejskiej oraz wprowadzania
dalszych zmian [Rowiñski 2007]. Polskie przedsiêbiorstwa spo¿ywcze zajmuj¹ coraz lepsze miejsca
na rankingowej li�cie 2000. W 2006 roku producenci ¿ywno�ci, napojów alkoholowych i bezalko-
holowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ok. 10% przedsiêbiorstw i grup kapita³owych z
listy, a udzia³ w obrotach tej grupy podmiotów wyniós³ oko³o 6% [Dró¿d¿ 2008]. Szybki wzrost
eksportu polskich produktów rolno-spo¿ywczych zachêca przedsiêbiorstwa bran¿y spo¿ywczej
do coraz wiêkszych inwestycji dla zdobycia lepszej pozycji konkurencyjnej, nie tylko na krajowym,
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ale równie¿ miêdzynarodowym rynku. W fazie transformacji gospodarczej modernizacjê potencja³u
wytwórczego, która dokonywa³a siê przy du¿ym udziale kapita³u zagranicznego wymusza³y prze-
miany strukturalne [Szczepaniak 2006]. Przyk³adem realizacji strategii o charakterze inwestycyjnym
s¹ dzia³ania spó³ek nale¿¹cych do subindeksu WIG-Spo¿ywczy Warszawskiej Gie³dy Papierów
Warto�ciowych. Implementacja i stosowanie miêdzynarodowych strategii s¹ mo¿liwe w spó³kach
uczestnicz¹cych w miêdzynarodowym biznesie, który dotyczy zarówno ogromnych korporacji
transnarodowych, jak równie¿ ma³ych i �rednich firm. Stosowanie tych¿e strategii napotyka na
wiele determinant, które ograniczaj¹ konkurencyjno�æ rynkow¹ przedsiêbiorstw.

Cel, metodyka i obszar badañ
Autor opracowania przyj¹³ za cel przedstawienie najwa¿niejszych determinant konkurencyjno-

�ci spó³ek sektora spo¿ywczego. Do przeprowadzenia badañ wykorzystano sprawozdania i wyniki
finansowe publikowane przez spó³ki nale¿¹ce do indeksu oraz badania kwestionariuszowe wyko-
nane metod¹ wywiadu na koñcu 2007 roku. Badaniom zosta³y poddane wszystkie spó³ki nale¿¹ce
do sektora spo¿ywczego GPW w Warszawie, a badania praktyczne przeprowadzono w spó³kach z
indeksu, w sk³ad którego wchodzi 20 spó³ek przemys³u spo¿ywczego1 . Próba zosta³a celowo do-
brana, gdy¿ wiêkszo�æ spó³ek nale¿¹cych do indeksu WIG-Spo¿ywczy prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ
na miêdzynarodowym rynku, co wynika ze sta³ej ich internacjonalizacji i konieczno�ci penetracji
przez nie nowych rynków. Wywiadów udzielili pracownicy najwy¿szego szczebla zarz¹dzania lub
dzia³ów organizacyjno-marketingowych tych¿e przedsiêbiorstw, a badania przeprowadzono z wy-
korzystaniem analizy retrospektywnej. Okresem badawczym objêto pocz¹tkow¹ fazê pe³nego cz³on-
kostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, jako najbardziej sprzyjaj¹c¹ rozwojowi gospodarki ¿yw-
no�ciowej w ostatnich latach. Tendencjê rozwojow¹ przedsiêbiorstw nale¿¹cych do sektora
¿ywno�ciowego potwierdza analiza tendencji wska�ników rentowno�ci spó³ek z indeksu WIG-
Spo¿ywczy obejmuj¹ca okres od pocz¹tku 2003 roku do koñca czerwca 2007 roku (rys. 1). Na
podstawie wykresu mo¿na odczytaæ, ¿e wszystkie wska�niki rentowno�ci wykazuj¹ tendencjê
wzrostow¹. Z danych przedstawionych przez spó³ki wynika, ¿e w latach objêtych badaniem �redni
wzrost rentowno�ci sprzeda¿y wyniós³ 1,49% w stosunku rocznym, �redni wzrost rentowno�ci
dzia³alno�ci operacyjnej 5,33%, �redni wzrost rentowno�ci brutto 9,30%, �redni wzrost rentowno-
�ci netto 10, 86%, �redni wzrost rentowno�ci kapita³u w³asnego (ROE) 8,68%, �redni wzrost akty-
wów (ROA) 6,29%, a rentowno�æ operacyjna aktywów � 0,72%.

Podobne tendencje o charakterze wzrostowym zauwa¿ono w porównaniu rentowno�ci spó³ek
sektora spo¿ywczego z rentowno�ci¹ wszystkich spó³ek nale¿¹cych do g³ównego indeksu WIG na
Warszawskiej Gie³dzie Papierów Warto�ciowych (rys. 2).

W tym zestawieniu wiele przemawia na korzy�æ spó³ek nale¿¹cych do sektora spo¿ywczego.
Spó³ki sektora spo¿ywczego w latach 2003 do czerwca 2007 wykaza³y rentowno�æ kapita³u w³asne-
go (ROE) wiêksz¹ od �redniej w indeksie WIG o 20,61%, rentowno�æ aktywów (ROA) wiêksz¹ od
�redniej w indeksie WIG o 68,72% i rentowno�æ operacyjn¹ aktywów wiêksz¹ od �redniej w indek-
sie WIG o 90,60%. Wzrosty przedstawionych wska�ników �wiadcz¹ o mocno zauwa¿alnym o¿y-
wieniu w polskim przemy�le spo¿ywczym, podniesieniu poziomu wydajno�ci firm, wzro�cie ich
potencja³u produkcyjnego, wysokich zdolno�ciach firm sektora spo¿ywczego wzglêdem mo¿liwo-
�ci wypracowania zysku oraz prawid³owym wykorzystaniu kapita³u w³asnego do generowania
zysków.

1 W sk³ad indeksu WIG-Spo¿ywczy w dniu 24.02.2008 r. wchodzi³y nastêpuj¹ce spó³ki: ADVANCED DISTRI-
BUTION SOLUTIONS S.A w Krakowie, Ambra S.A. w Warszawie, Astarta Holding NV z siedzib¹ w Amster-
damie, Beef-San Zak³ady Miêsne SA w Sanoku, Elstar Oils S.A. w Elbl¹gu, Graal S.A. w Wejherowie, Hoop S.A.
w Warszawie, Indykpol S.A. w Olsztynie, Kernel Holding z siedzib¹ w Luksemburgu, MAKARONY POLSKIE
S.A. w Rzeszowie, Mispol S.A. w Suwa³kach, Pamapol S.A. w Rusiecu, Polski Koncern Miêsny Duda w
Warszawie, Przedsiêbiorstwo Cukiernicze JUTRZENKA SA w Bydgoszczy, Przedsiêbiorstwo Przemys³u Spo-
¿ywczego PEPEES SA w £om¿y, SEKO S.A. w Chojnicach, Wawel S.A. w Krakowie, Wilbo S.A. we W³adys³a-
wowie, Zak³ady Przemys³u Cukierniczego MIESZKO SA w Warszawie oraz Zak³ady T³uszczowe Kruszwica w
Kruszwicy.
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Determinanty konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw z indeksu WIG-Spo¿ywczy
Konkurencyjno�æ przedsiêbiorstw przemys³u rolno-spo¿ywczego uwarunkowana jest wielo-

ma determinantami, które mo¿na sklasyfikowaæ w zale¿no�ci od stopnia ich wp³ywu, w ujêciu
przyczynowo-skutkowym. Determinanty rozwoju przemys³u rolno-spo¿ywczego s¹ si³ami spraw-
czymi zmian zachodz¹cych w wielu wymiarach ¿ycia gospodarczego, których wp³yw na jego roz-
wój jest odczuwalny i merytorycznie uzasadniony. Do najwa¿niejszych determinant konkurencyj-
no�ci przedsiêbiorstw nale¿¹cych do indeksu WIG-Spo¿ywczy mo¿na zaliczyæ: popyt na ¿ywno�æ,
stan i poziom kapita³u ludzkiego, finansowanie i kredytowanie rozwoju oraz dop³aty z funduszy
unijnych i bud¿etowych, kszta³towanie siê cen surowców rolnych i produktów spo¿ywczych w
Polsce i na rynkach �wiatowych, kwoty mleczne i ich konsekwencje na polskim rynku rolnym,
dzia³alno�æ inwestycyjn¹ producentów rolnych i przedsiêbiorców w przemy�le spo¿ywczym,  struk-
turê podmiotow¹ jednostek organizacyjnych w sektorze agrobiznesu i przemy�le spo¿ywczym,
wynagrodzenia w rolnictwie oraz  wp³yw jako�ci produktu na jego konkurencyjno�æ.

Popyt na ¿ywno�æ � jego wp³yw mog¹ obrazowaæ wska�niki elastyczno�ci popytu na produkty
pochodzenia rolniczego, a jak mówi prawo Engla, wzrostowi dochodów (per capita) w spo³eczeñ-
stwie towarzyszy mniej ni¿ proporcjonalny wzrost wydatków na ¿ywno�æ w gospodarstwach
domowych [Czerwiñska 1998]. W badanych spó³kach bardzo pozytywnie odbierany jest dyna-
miczny wzrost popytu na ¿ywno�æ nie tylko w kraju, ale i na �wiecie. W³a�ciciele badanych spó³ek
zaniepokojeni s¹ mocn¹ aprecjacj¹ z³otego w stosunku do euro i dolara, gdy¿ ogranicza ona ich
mo¿liwo�ci eksportowe. W Polsce na wielko�æ popytu produktów pochodzenia rolniczego wp³y-
wa przeciêtne miesiêczne spo¿ycie artyku³ów ¿ywno�ciowych na 1 osobê w gospodarstwach
domowych. Tomczak  [1996] uwa¿a, ¿e do roku 2020 na skutek zwiêkszenia liczby ludno�ci popyt
na ¿ywno�æ ulegnie podwojeniu, co przyczyni siê do unowocze�nienia i rozwoju przemys³u rolno-
spo¿ywczego. Rosn¹cy popyt spowoduje presjê na producentów ¿ywno�ci, którzy bêd¹ musieli
zapewniæ dostateczn¹ poda¿ ¿ywno�ci odpowiadaj¹cej zdrowotnym potrzebom cz³owieka. Z kolei
Makarski [1998] z jednej strony podkre�la rosn¹c¹ rangê rynku rolno-¿ywno�ciowego, a z drugiej
znacz¹c¹ rolê handlu w procesie dystrybucji zwiêkszonej skali obrotu ¿ywno�ci¹. Wzrost �wiato-
wego popytu na ¿ywno�æ szczególnie zauwa¿alny w ostatnim roku spowodowany by³ wzrostem
liczby osób zamieszkuj¹cych kulê ziemsk¹, efektem cieplarnianym i poszukiwaniem alternatyw-
nych �róde³ paliw. Szczególnie du¿e znaczenie mo¿e mieæ w przysz³o�ci produkcja biopaliw, gdy¿
zajmie czê�ciowo dotychczasowy area³ upraw rolniczych. Niektóre z krajów, takie jak Chiny, Indie,
Wietnam i Indonezja [Boækowski 2008] wstrzyma³y ju¿ eksport produktów ¿ywno�ciowych, by
móc zaspokoiæ popyt wewnêtrzny.

Rysunek 1. Analiza tendencji wska�ników
rentowno�ci spó³ek z indeksu WIG-Spo¿yw-
czy w latach 2003-2007
�ród³o: opracowania w³asne na podstawie danych
spó³ek oraz http://www.rsg.pl/spozywczy (dostêp
27.03.2008).

Rysunek 2. Porównanie rentowno�ci spó³ek
sektora spo¿ywczego z rentowno�ci¹ wszyst-
kich spó³ek nale¿¹cych do g³ównego indeksu
WIG na Warszawskiej Gie³dzie Papierów War-
to�ciowych w latach 2003-2007
�ród³o: opracowania w³asne na podstawie danych
spó³ek oraz [http://www.rsg.pl/spozywczy] (dostêp
27.03.2008).
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Kapita³ ludzki � wszystkie spó³ki nale¿¹ce do indeksu WIG-Spo¿ywczy nale¿y traktowaæ jako
jednostki gospodarcze sektora agrobiznesu i mo¿na je uznaæ za ucz¹ce siê, gdy¿ ich przedmioto-
wo�æ znajduje wyraz w potrzebie nie tylko kreowania zmian i zarz¹dzania nimi, ale równie¿ nabywa-
nia umiejêtno�ci przystosowywania siê do nich [Wyrzykowska 2004]. Przedsiêbiorcy przemys³u
spo¿ywczego musz¹ sami skonstruowaæ strategiê okre�laj¹c¹, jak przedsiêbiorstwo powinno wy-
korzystywaæ dostêpne zasoby ludzkie oraz ustosunkowywaæ siê do stwarzanych przez otoczenie
okazji i zagro¿eñ, by osi¹gaæ rezultaty zgodne z zamiarami przedsiêbiorcy [Machaczka 1999]. Rolê
i znaczenie wiedzy dla rozwoju przedsiêbiorstwa mocno podkre�la Klepacki [2007], który uwa¿a, ¿e
nale¿y j¹ wykorzystywaæ do rozwi¹zywania zagadnieñ technologicznych, produkcyjnych, jak rów-
nie¿ badania otoczenia. W przypadku funkcjonowania spó³ek gie³dowych niezwykle wa¿ne s¹
kompetencje strategiczne przedsiêbiorców wp³ywaj¹ce na intensywno�æ rozwoju przedsiêbior-
czo�ci, która w agrobiznesie oznacza umocnienie wiêzi miêdzy poszczególnymi ogniwami wytwa-
rzania ¿ywno�ci i w³¹czenie rolnictwa w spo³eczny podzia³ pracy, czyli u�ci�lenie jego wiêzi z
przemys³em [Firlej 1999]. W badaniach kwestionariuszowych pracownicy spó³ek szczególnie pod-
kre�lali, ¿e kapita³ ludzki wraz ze swoimi elementami jest warunkiem prawid³owego zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem spo¿ywczym. Jako�æ tego zarz¹dzania, wspomaganie informatycznymi syste-
mami i ich ci¹g³y rozwój decyduj¹ o sukcesie rynkowym przedsiêbiorstwa.

Finansowanie, kredytowanie rozwoju oraz dop³aty z funduszy unijnych i bud¿etowych � po-
równuj¹c stan rozwoju przemys³u spo¿ywczego w stosunku do unijnego jednoznacznie mo¿na
stwierdziæ, ¿e potrzeby w obszarze zewnêtrznego finansowania s¹ ogromne, a wystêpuj¹cy popyt
na nie bardzo du¿y. Spó³ki z badanego sektora szczególnie ceni¹ pozyskiwanie kapita³u od inwe-
storów zewnêtrznych, niemniej jednak s¹ mocno zainteresowane wykorzystaniem �rodków finan-
sowych z funduszy unijnych. Finansowanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2000-
2006 w krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej odbywa³o siê g³ównie przez Europejski Fundusz
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) obejmuj¹cy Sekcjê Orientacji oraz Sekcjê Gwarancji. Z tych
funduszy Sekcja Orientacji wyasygnowa³a �rodki  na Sektorowy Program Operacyjny �Restruktu-
ryzacja i modernizacja sektora rolno-¿ywno�ciowego i rozwój obszarów wiejskich�, którego okres
finansowania obejmuje lata 2007-2013. Nale¿y podkre�liæ znacz¹c¹ rolê du¿ej liczby banków, które
chêtnie kredytuj¹ dzia³alno�æ przedsiêbiorstw przemys³u rolno-spo¿ywczego. Przygotowany obec-
nie przez MRiRW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przewiduje bud¿et na
ten cel 1,1 mld euro, tj. ok. 7% �rodków ca³ego programu [Wigier 2006]. Czy¿ewski, Poczta [2007]
uwa¿a za pozytywny rosn¹cy udzia³ wydatków bud¿etowych na sektor rolny oraz rosn¹cy wska�-
nik pokrycia wydatków krajowych przez fundusze z UE, co wskazuje na fakt, ¿e w³adze wi¹¿¹
nadziejê na  rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych z pomoc¹ ze strony UE.

 Kszta³towanie siê cen surowców rolnych i produktów spo¿ywczych w Polsce i na    rynkach
�wiatowych � wielko�æ dochodów przedsiêbiorstw przemys³u rolno-spo¿ywczego zale¿y od wiel-
ko�ci i ch³onno�ci rynku, poniewa¿ wyznacza on cenê i przes¹dza o tym, jaki poziom i struktura
produkcji zostan¹ zaakceptowane [Firlej 2008]. Od momentu wst¹pienia Polski do UE nast¹pi³
ogólno�wiatowy wzrost cen produktów spo¿ywczych. Aktualnie w Polsce wystêpuje du¿a poda¿
¿ywno�ci, co jest zjawiskiem pozytywnym, gdy¿ nastêpuje ono w momencie wzrostu dochodów w
naszym kraju  zapewniaj¹cym równoleg³y wzrost popytu. Cena polskich produktów ¿ywno�cio-
wych jest kategori¹ ekonomiczn¹, która decyduje o ich konkurencyjno�ci na rynku europejskim.
Szacuje siê, ¿e ceny surowców w dalszym ci¹gu bêd¹ rosn¹æ, gdy¿ w ostatnich latach wzrastaj¹
ceny ¿ywno�ci. Jak donosi amerykañski departament rolnictwa w drugiej po³owie 2007 roku wyra�-
nie spad³y zapasy kukurydzy, pszenicy i soi, co wyst¹pi³o w korelacji z du¿ym popytem na te
surowce. Ponadto, na ceny zbó¿ wp³yn¹ klêski ¿ywio³owe, które czêsto mia³y miejsce w ostatnim
roku. Wzrost cen �wiatowych by³ odpowiedzi¹ na popyt krajów azjatyckich (Chin, Indii, Indone-
zji), co jeszcze mocniej wp³ynê³o na wzrost popytu na produkty przemys³u spo¿ywczego. W latach
2006-2007 ceny w �wiecie na produkty ¿ywno�ciowe wzros³y prawie o 30%.  Wzrost cen ¿ywno�ci
w Polsce nie jest a¿ tak wysoki, ale zbli¿ony do cen unijnych, na co niew¹tpliwy wp³yw ma tak¿e
zmiana kursów walut. Wy¿sze ceny produktów spo¿ywczych i dro¿ej¹ca energia przyspieszaj¹
wzrost inflacji [Drewnowska i in. 2008], a Narodowy Bank Polski prognozuje, ¿e w tym roku ceny
¿ywno�ci jeszcze wzrosn¹. W badanych spó³kach zjawisko wzrostu cen jest pozytywnie odbiera-
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ne, niemniej jednak nie uwa¿a siê go za trwa³e. Niezwykle istotna dla konkurencyjno�ci spó³ek
bêdzie stosowana polityka cen, która jako element ca³ej koncepcji marketingowej przedsiêbiorstwa
uwzglêdnia wiele elementów i czynników na ni¹ wp³ywaj¹cych [Olszañska 2006]. Przedsiêbiorcy
uwa¿aj¹, ¿e aktualna sytuacja rynkowa wymusza szybk¹ reakcjê na zmiany cen na rynku i ich
kszta³towanie wzglêdem popytu.

Kwoty mleczne i ich konsekwencje na polskim rynku rolnym � system kwot mlecznych budzi
wiele kontrowersji w�ród producentów rolnych, jak i konsumentów, którzy zmuszani s¹ do p³ace-
nia za ich przekroczenie. Komisja Europejska wyrazi³a aprobatê na przegl¹dniêcie dotychczaso-
wych zasad Wspólnej Polityki Rolnej i ustosunkowanie siê do konieczno�ci opracowania kolej-
nych zmian. Proponowane zmiany mog¹ okazaæ siê korzystnym rozwi¹zaniem dla polskich
producentów, gdy¿ Komisja Europejska zamierza podwy¿szyæ kwoty mleczne, czyli obowi¹zkowe
roczne limity produkcji mleka. Wed³ug Komisji realne jest zniesienie obowi¹zywania systemu kwot
mlecznych, niemniej jednak chc¹c aktualnie spe³niæ postulaty producentów zamierza corocznie
podwy¿szaæ kwoty mleczne, dostosowuj¹c je do nowych warunków gospodarczych. Konsekwen-
cj¹ tych dzia³añ mo¿e byæ zwiêkszenie produkcji w spó³kach z bran¿y mleczarskiej, co powinno
prze³o¿yæ siê na spadek cen mleka i jego przetworów.

Dzia³alno�æ inwestycyjna producentów rolnych i przedsiêbiorców w przemy�le spo¿ywczym �
od momentu akcesji do Unii Europejskiej przedsiêbiorcy badanych spó³ek coraz czê�ciej reinwe-
stuj¹ wypracowane zyski na inwestycje, jak np. na modernizacjê potencja³u wytwórczego przed-
siêbiorstw i reprodukcjê rozszerzon¹ maj¹tku. Powiêkszaj¹ce siê dochody wywar³y istotny wp³yw
na kierunki inwestowania, a jako najwa¿niejsze z nich mo¿na wskazaæ: zakup maszyn oraz urz¹dzeñ
podnosz¹cych wydajno�æ pracy i umo¿liwiaj¹cych obni¿kê kosztów,  wydatki na budownictwo i
ulepszenie istniej¹cych budynków. Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ przyczyni³a siê do silnego
o¿ywienia inwestycyjnego, które by³o zwi¹zane zarówno z konieczno�ci¹ dostosowania spó³ek do
standardów unijnych, jak i w³¹czeniem do nowocze�nie funkcjonuj¹cego europejskiego rynku.
Polscy producenci i przetwórcy sektora ¿ywno�ciowego dobrze wykorzystuj¹ przewagi cenowo-
kosztowe i odpowiednio wcze�nie przeprowadzili niezbêdne inwestycje w maj¹tek trwa³y, zdoby-
waj¹c przewagi konkurencyjne, które obecnie maj¹ charakter stabilny [Szczególska 2007]. Istot-
nym czynnikiem jest równie¿ rozmieszczenie zak³adów w terenie, które powinno uwzglêdniaæ liczbê
mieszkañców [Mroczek 2007], potencjalne szanse wzglêdem zatrudnienia i szeroki rynek zbytu.

 Wp³yw jako�ci produktu na jego konkurencyjno�æ � jako�æ produktu jest jedn¹ z najwa¿niej-
szych jego cech, które bêd¹ decydowaæ o konkurencyjno�ci polskiego przemys³u rolno-spo¿yw-
czego.  Unia Europejska zachêca rolników do uczestnictwa w systemach jako�ci ¿ywno�ci, dziêki
którym nast¹pi poprawa jako�ci produkcji. Dzia³anie ma na celu wspieranie producentów wytwa-
rzaj¹cych ¿ywno�æ wysokiej jako�ci oraz spowodowaæ zwiêkszenie jej spo¿ycia. Urban [2000]
zauwa¿a, ¿e w gospodarce rynkowej szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na jako�æ produkowanego
wyrobu oraz jego dostosowanie do standardów obowi¹zuj¹cych na rynkach zewnêtrznych. Spó³ki
deklaruj¹, ¿e wytwarzane przez nie produkty z roku na rok s¹ lepszej jako�ci, a pod wzglêdem
od¿ywczym i zdrowotnym nie odbiegaj¹ od wytwarzanych w krajach �piêtnastki�. Pracownicy
badanych firm uwa¿aj¹, ¿e przez wy¿szy poziom jako�ci produktu wzrasta si³a ekonomiczna ich firm
oraz konkurencyjno�æ w bran¿y.

Zakoñczenie
Przedstawione przez autora kwalitatywne determinanty konkurencyjno�ci spó³ek z indeksu WIG-

Spo¿ywczy warunkuj¹ ich funkcjonowanie i rozwój w odniesieniu do nowoczesnych standardów
przyjêtych przez �wiatow¹ gospodarkê w XXI wieku. Wysokie ceny ¿ywno�ci zachêcaj¹ spó³ki do
coraz szerszego inwestowania, wprowadzania nowoczesnych technologii i nawi¹zywania walki kon-
kurencyjnej z najlepiej rozwiniêtymi przedsiêbiorstwami. Zmaganie siê spó³ek przemys³u spo¿ywcze-
go z uwarunkowaniami ograniczaj¹cymi ich funkcjonowanie umo¿liwia podniesienie lub utrzymanie
tempa wzrostu wska�ników dynamiki sprzeda¿y, wzrost aktywów i kapita³ów w³asnych. Przezwyciê-
¿anie przedstawionych determinant i barier rozwoju przyczyni siê do wzrostu eksportu w firmach
przetwórstwa rolno-spo¿ywczego oraz stworzy niezbêdne pole do dzia³añ, w celu osi¹gniêcia trwa³ej
przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych. Funkcjonowanie firm w sektorze ¿ywno�ci, a
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konkretnie w grupie nale¿¹cej do indeksu WIG-Spo¿ywczy umo¿liwia im z jednej strony zapewnienie
dodatkowego kapita³u finansowego pozyskiwanego od inwestorów zewnêtrznych, ale z drugiej ob-
liguje do nawi¹zywania walki konkurencyjnej z pozosta³ymi uczestnikami rynku.
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Summary
The main aim of this paper is to present the most WIG-food important determinants of industry companies

competitiveness, guoted at Warsaw Stock Exchange index. The determinants presented are believed to be main
causative agents of the changes taking place in many dimensions of economic life and their influence is believed to
be noticeable and essentially justified. The most important determinants of competitiveness are: the demand on
food, the state and level of human capital, the financing and crediting of development and the surcharges from
European Union budget and central budget, the prices on agricultural resources and food products in Poland and
in the world, milk quotas and their consequences for Poland, investments of agricultural producers and the
influence of product quality on its competitiveness. The exact identification, notion and overcome of these determi-
nants during the current companies functioning can allow for modern development of Polish food industry.
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