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Synopsis. Celem artyku³u by³a identyfikacja i hierarchizacja czynników rozwoju przedsiêbiorstw przemys³u
spo¿ywczego w �wietle opinii przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alno�æ w tej bran¿y. Artyku³ przygotowano na
podstawie wyników badañ zrealizowanych przez zespó³ ekspertów powo³anych przez Instytut Badañ i Analiz
VIVADE sp. z o.o. oraz PM Group na zlecenie WUP w Bia³ymstoku. Z przedstawionych rozwa¿añ wynika, ¿e w
opinii podlaskich przedsiêbiorców ogólne uwarunkowania spo³eczno-ekonomiczne nie s¹ barier¹. Problemem
natomiast jest konkurencja w bran¿y, rosn¹ce koszty produkcji i dystrybucji oraz ograniczona ch³onno�æ rynku
wewnêtrznego. Rozwojowi sprzyjaæ mog¹ zw³aszcza inwestycje, procesy konsolidacyjne, �ci�lejsza wspó³praca z
dostawcami.

Wstêp
Wspó³czesne przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ pod wp³ywem wielu uwarunkowañ oraz bardzo

zmiennego otoczenia. Dotyczy to tak¿e przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego, które w wielu
bran¿ach s¹ silnie powi¹zane z dostawcami surowca, odbiorcami i jednocze�nie poddane s¹ presji
konkurencyjnej. Ich sytuacja jest tak¿e wypadkow¹ uwarunkowañ makroekonomicznych, w tym
m.in. otwarcia rynku krajowego,  cyklu koniunkturalnego, polityki monetarnej (zw³aszcza stopy
inflacji, stóp procentowych, kursów walutowych),  polityki fiskalnej (g³ównie podatków i subsy-
diów) oraz uwarunkowañ wewnêtrznych, na które wp³yw maj¹ same przedsiêbiorstwa.

Ocena oddzia³ywania wymienionych czynników na  poszczególne firmy ró¿ni siê ze wzglêdu na
odmienn¹ sytuacjê w jakich siê znajduj¹. To odmienne postrzeganie stopnia wa¿no�ci poszczegól-
nych czynników by³o jednym z elementów kompleksowych badañ przedsiêbiorstw przemys³u
spo¿ywczego województwa podlaskiego, które zrealizowano1  na zlecenie WUP w Bia³ymstoku w
2009 r. Ich zasadniczym celem by³o przeprowadzenie analizy sektora spo¿ywczego Podlasia, g³ów-
nie pod k¹tem perspektyw jego rozwoju i oddzia³ywania na wojewódzki rynek pracy.

W artykule wykorzystano wybrane wyniki przeprowadzonych badañ, akcentuj¹c zw³aszcza te,
które dotycz¹ czynników rozwoju przedsiêbiorstw. Celem artyku³u by³a identyfikacja czynników
rozwoju i ocena ich znaczenia z punktu widzenia przedsiêbiorców funkcjonuj¹cych w bran¿y spo-
¿ywczej. Metodologiczn¹ podstawê rozwa¿añ stanowi³a metoda indukcji uzupe³niona metod¹ ana-
lizy opisowej i porównawczej.

Metodyka badañ
Badaniami objêto obszar województwa podlaskiego, w którym przemys³ spo¿ywczy odgrywa

relatywnie wa¿n¹ rolê. �wiadcz¹ o tym przede wszystkim takie wska�niki, jak [Rocznik Statystycz-
ny� 2008, Przygodzka 2008]:
� udzia³ przemys³u spo¿ywczego w tworzeniu PKB, który w 2007 r. wyniós³ ok. 8%,
� udzia³ przemys³u spo¿ywczego w zatrudnieniu, który w 2007 r. wyniós³ ok. 5%,

1 Realizatorem badañ by³ zespó³ ekspertów powo³anych przez Instytut Badañ i Analiz VIVADE sp. z o.o. oraz
PM Group. Raport z badañ pt. �Analiza sektora spo¿ywczego województwa podlaskiego� znajduje siê na
stronie internetowej WUP.
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� udzia³ produkcji sprzedanej artyku³ów spo¿ywczych i napojów w produkcji przemys³u ogó³em,
który w 2008 r. wyniós³ 49% (7,5 mld z³),

� silne powi¹zania z produkcj¹ rolnicz¹, zw³aszcza zwierzêc¹.
Badania przeprowadzono w 100 przedsiêbiorstwach przemys³u spo¿ywczego funkcjonuj¹cych w

trzech bran¿ach, a mianowicie: miêsnej, owocowo-warzywnej oraz produkcji napojów, co stanowi³o
10% liczby przedsiêbiorstw ujêtych w bazie REGON. Jako metodê doboru próby w poszczególnych
warstwach przyjêto dobór celowy. Badanie przeprowadzone zosta³o na próbie eksperckiej, podzielo-
nej na warstwy wed³ug przyjêtych kryteriów. Liczebno�æ warstw w próbie by³a proporcjonalna do
liczebno�ci warstw w populacji, co zapewni³o reprezentatywno�æ próby. Wprawdzie wybór bran¿
okre�lono przez zamawiaj¹cego badania, st¹d te¿ nie uwzglêdniono najwa¿niejszej w województwie
bran¿y, czyli bran¿y mleczarskiej2. Mo¿na uznaæ, ¿e zarówno stanowi¹cy 34% udzia³ warto�ci produk-
cji sprzedanej wymienionych bran¿ w produkcji sprzedanej artyku³ów spo¿ywczych i napojów ogó-
³em, 36% udzia³ w ogólnej liczbie podmiotów przemys³u spo¿ywczego3, jak i 34% udzia³ w ogólnej
liczbie zatrudnionych w przemy�le spo¿ywczym, pozwala na pewien zakres uogólnieñ.

Badania przeprowadzono za pomoc¹ techniki wywiadów bezpo�rednich (face to face) z re-
spondentem przy u¿yciu kwestionariusza zawieraj¹cego, zarówno wystandaryzowane pytania za-
mkniête, jak i otwarte. Kwestionariusz badawczy zosta³ poddany wstêpnej ocenie w badaniu pilo-
ta¿owym, co pozwoli³o na weryfikacjê pytañ i wariantów w nim zawartych odpowiedzi.

Charakterystyka badanych przedsiêbiorstw
Struktura badanych przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego, funkcjonuj¹cych w trzech bran-

¿ach nieznacznie tylko odbiega³a od struktury podmiotów, które odnotowywane s¹ w statystykach
regionalnych. Mianowicie w badanej próbie znalaz³y siê 72 przedsiêbiorstwa przemys³u miêsnego, 15
firm dzia³aj¹cych w obszarze przetwarzania i konserwowania owoców i warzyw oraz 13 zak³adów
produkuj¹cych napoje. Natomiast oficjalne statystyki wskazuj¹, ¿e w 2008 r. dzia³alno�æ w bran¿y
miêsnej prowadzi³o 46 podmiotów (68,7%), owocowo-warzywnej 13 podmiotów (19,4%), natomiast w
produkcji napojów 8 podmiotów (11,9%). Badana próba by³a bardzo zró¿nicowana pod wzglêdem
formy prawnej. Oko³o 12% badanych przedsiêbiorstw stanowi³y spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzial-
no�ci¹, 8% spó³ki cywilne, 7% spó³ki jawne, i po 4% spó³ki akcyjne i spó³dzielnie.

W badanej próbie dominowa³y mikroprzedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce do 9 osób (71%). Przed-
siêbiorstwa ma³e stanowi³y 8% badanej próby, natomiast przedsiêbiorstwa �rednie i du¿e (zatrud-
niaj¹ce powy¿ej 50 osób) oko³o 13%4. Badane przedsiêbiorstwa ró¿ni³y siê tak¿e miêdzy sob¹
�wiekiem�, czyli okresem funkcjonowania na rynku. W�ród ankietowanych dominowa³y podmioty
dzia³aj¹ce niemal¿e od pocz¹tku procesu transformacji w Polsce, czyli przez 15-20 lat. Stanowi³y
one 25% próby. Kolejne 26% to firmy dzia³aj¹ce od 15-20 lat, a 11% od 20 do 25 lat. Relatywnie
wysoki jest odsetek przedsiêbiorstw, które na rynku podlaskim istniej¹ od ponad æwieræ wieku i
wyniós³ on 18%, czyli niemal¿e co pi¹ty badany zak³ad przemys³u spo¿ywczego. Przedsiêbiorstwa
takie wydaj¹ siê byæ stabilnym podmiotem rynku, bowiem musia³y przej�æ proces powa¿nych
dostosowañ do wyzwañ gospodarki rynkowej i wykazaæ zdolno�æ reagowania na zmiany. Choæ
niekiedy uwa¿a siê, ¿e swoboda wej�cia do bran¿y spo¿ywczej jest ograniczona, chocia¿by ze
wzglêdu na znaczne wymogi kapita³owe, okazuje siê, ¿e w badanej populacji s¹ równie¿ firmy
�m³ode�, których sta¿ jest krótszy ni¿ 5 lat. Ich odsetek jest jednak niewielki i wynosi 4%.

2 W literaturze podkre�la siê, ¿e podlaskie mleczarstwo jest obecnie najbardziej efektywne i zdolne do konku-
rowania na unijnym rynku, a jego fenomen jest rezultatem umiejêtnego wykorzystania istniej¹cych zasobów,
intensyfikacji produkcji, znacznego wsparcia ze strony doradztwa (odr-ów i s³u¿b surowcowych spó³dzielni
mleczarskich), osi¹gniêtego postêpu genetycznego, zmian w systemie ¿ywienia oraz znacznej absorpcji
pomocy krajowej i unijnej [Michna 2007]. Efektem powy¿szych zjawisk jest fakt, ¿e województwo podlaskie
produkuje obecnie 33% mleka pasteryzowanego zajmuj¹c I miejsce w kraju, 20,4% serów (II miejsce), 20,5%
�mietany (I miejsce), 21,7% mas³a (I miejsce), 5-10% mleka zagêszczanego (II-III miejsce) oraz 19,3%
artyku³ów proszkowych (I miejsce) [Michna 2007].

3 Jest to udzia³ okre�lony na podstawie oficjalnych danych statystycznych, nie uwzglêdniaj¹cych przedsiê-
biorstw ma³ych zatrudniaj¹cych do 9 osób. Poniewa¿ w przemy�le spo¿ywczym w Polsce odsetek ma³ych firm
stanowi oko³o 65% [Przemys³ spo¿ywczy� 2008], st¹d te¿ oficjalne statystyki nie odzwierciedlaj¹ rzeczy-
wisto�ci w pe³ni.

4 W rzeczywisto�ci struktura badanej próby nieznacznie mo¿e siê ró¿niæ z uwagi na fakt, ¿e 8% badanych
podmiotów odmówi³o udzielenia informacji w tym zakresie.
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Dla wielu producentów przemys³u spo¿ywczego, a zw³aszcza przemys³u miêsnego (w tym szcze-
gólnie producentów wieprzowiny), rok 2008 by³ trudny. Pogorszenie koniunktury na rynku �wiato-
wym i krajowym,  zmniejszenie popytu, pogorszenie warunków dostaw surowca (zw³aszcza wie-
przowiny) i jego wy¿sze ceny,  problemy z finansowaniem bie¿¹cej dzia³alno�ci sprawi³y, ¿e wiele
ma³ych i �rednich podmiotów nie wytrzyma³o konkurencji i albo zrezygnowa³o z prowadzenia
dzia³alno�ci, albo wystawi³o firmy na sprzeda¿. Podstaw¹ do takich decyzji jest zazwyczaj ocena
sytuacji ekonomicznej. W opinii wiêkszo�ci badanych przedsiêbiorców sytuacja ta jest obecnie
�rednia (64%). W obliczu pogorszenia ogólnych warunków rynkowych wydaje siê, ¿e odpowied�
tak¹ nale¿y uznaæ za pozytywn¹, bowiem oznacza to, ¿e w³a�ciwie przedsiêbiorstwa nie odczu³y w
jaki� bardzo drastyczny sposób skutków kryzysu. Bardzo pozytywnie nale¿y oceniæ tak¿e fakt, ¿e
co czwarty przedsiêbiorca uzna³, ¿e sytuacja przedsiêbiorstwa jest bardzo dobra i dobra. Jako z³¹
sytuacjê ekonomiczn¹ przedsiêbiorstwa oceni³o 7 ankietowanych. Zazwyczaj by³y to przedsiêbior-
stwa ma³e, którym trudno by³o dostosowaæ siê do trudnych warunków rynkowych.

Z punktu widzenia badania opinii przedsiêbiorców dotycz¹cych roli czynników  rozwoju
firm wa¿ne jest poznanie ich nastawienia do przysz³o�ci. Z uzyskanych odpowiedzi jedno-
znacznie wynika, ¿e  w ci¹gu najbli¿szych trzech lat zdaniem 55% badanych przedsiêbiorców
sytuacja ich firm nie ulegnie zmianie. Odsetek ten jest zbli¿ony do przedsiêbiorców, którzy
ogólnie oceniaj¹ sytuacjê firmy jako nie zmieniaj¹c¹ siê w przesz³o�ci i obecnie. Tylko jeden
ankietowany uzna³, ¿e sytuacja firmy zdecydowanie siê poprawi. Jako pozytywny nale¿y
oceniæ fakt, ¿e blisko co czwarty przedsiêbiorca uwa¿a, ¿e sytuacja podmiotu w przysz³o�ci
siê poprawi. Takie optymistyczne podej�cie rokuje nadziejê na ekspansjê firm i ich dalszy
rozwój. W badanej próbie by³o 5 pesymistycznie nastawionych przedsiêbiorców, wed³ug
których sytuacja ulegnie w najbli¿szej przysz³o�ci pogorszeniu. Natomiast 17% nie mia³o
zdania. Nale¿y podkre�liæ przy tym, ¿e optymistyczne opinie dotycz¹ce przysz³o�ci by³y
zdecydowanie czê�ciej prezentowane przez przedsiêbiorców bran¿y owocowo-warzywnej.
Podczas gdy o niezmienno�ci sytuacji w przysz³o�ci najczê�ciej przekonani byli przedsiê-
biorcy bran¿y miêsnej i produkcji napojów.

Czynniki zewnêtrzne rozwoju przedsiêbiorstw
Ka¿de przedsiêbiorstwo funkcjonuje w otoczeniu. W najbardziej ogólny sposób otocze-

nie to tworz¹ czynniki zewnêtrzne, na które generalnie firmy nie maj¹ wp³ywu. Zdaniem
badanych przedsiêbiorców  w najwiêkszym stopniu oddzia³uj¹ na ich firmy czynniki ekono-
miczne (ponad 60 wskazañ) oraz techniczne (ponad 50 wskazañ). Zdecydowanie najmniejsze
oddzia³ywanie przypisuj¹ natomiast czynnikom politycznym. Zdecydowana wiêkszo�æ re-
spondentów jest przekonana, ¿e podstawowe parametry charakteryzuj¹ce sektor spo¿yw-
czy (produkcja, eksport, spo¿ycie krajowe, nak³ady inwestycyjne, zatrudnienie) w ci¹gu
najbli¿szych 3 lat nie ulegn¹ zmianie. Jedynym parametrem, co do którego wiêkszo�æ uzna³a,
¿e wzro�nie, s¹ koszty dzia³alno�ci. Tak uwa¿a a¿ 69% ankietowanych. W zwi¹zku z tym, i¿ w
opinii wiêkszo�ci badanych nie zmieni¹ siê nak³ady inwestycyjne, nie zmieni siê tak¿e za-
trudnienie, przewidywany wzrost kosztów dzia³alno�ci spowodowany zostanie zapewne
wzrostem cen czynników produkcji, g³ównie energii i surowca. Czynniki, które w opinii przed-
siêbiorców utrudniaj¹ dzia³alno�æ i rozwój ich firm mo¿na uj¹æ w trzy zasadnicze grupy:
� finansowe (wysokie podatki, rosn¹ce koszty zatrudnienia, wysokie ceny surowca, niestabil-

no�æ kursu waluty, zatory p³atnicze i problemy z p³ynno�ci¹ oraz trudno�ci w finansowaniu
dzia³alno�ci przedsiêbiorstw),

� rynkowe (coraz silniejsza pozycja przetargowa odbiorców, rosn¹ca koncentracja i konsolidacja
bran¿y, konkurencja ze strony firm krajowych i miêdzynarodowych, niski popyt, rozwój szarej
strefy oraz niestabilno�æ dostaw surowca i jego niedostateczna poda¿),

� instytucjonalne (niejasne i niestabilne przepisy prawne i podatkowe, niesprawno�æ instytucji
(np. urzêdów skarbowych), niedobór wykwalifikowanych pracowników).
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Za najbardziej dokuczliwe finansowo czynniki respondenci uznali rosn¹ce koszty zatrudnienia
i wysokie podatki5. Niekorzystne noty uzyska³y te¿ �ród³a finansowania dzia³alno�ci przedsiê-
biorstw. Wiêkszo�æ badanych przedsiêbiorców (81%) uzna³o ten czynnik jako ograniczenie w
bardzo silnym i silnym stopniu destymuluj¹ce rozwój sektora spo¿ywczego. Niedobór �rodków
w³asnych oraz trudno�ci z uzyskaniem kredytu powinny sk³aniaæ przedsiêbiorstwa do wiêkszego
zainteresowania �rodkami finansowymi z funduszy unijnych.

W�ród czynników okre�lonych jako rynkowe najwiêksze utrudnienia prowadzenia dzia³alno�ci
zdaniem respondentów wi¹¿¹ siê z coraz silniejsz¹ pozycj¹ przetargow¹ odbiorców i niskim popy-
tem6. Niestabilno�æ dostaw surowca i jego niedostateczna poda¿ to czynniki, które wprawdzie by³y
dostrzegane przez przetwórców, ale nie oceniano ich jako najbardziej utrudniaj¹cych dzia³alno�æ7.
Ankietowani zwrócili uwagê na rosn¹c¹ konkurencjê ze strony firm krajowych8, natomiast konku-
rencja ze strony firm miêdzynarodowych nie stanowi ich zdaniem istotnego zagro¿enia. Mo¿e to
byæ dowodem na to, i¿ badaniom poddane zosta³y przedsiêbiorstwa nie uczestnicz¹ce w znacznym
stopniu w eksporcie produktów9. Jako realne zagro¿enie przedsiêbiorcy wskazuj¹ tak¿e rosn¹c¹
koncentracjê i konsolidacjê bran¿y spo¿ywczej. Fakt, ¿e widz¹ w tym zagro¿enie dowodzi, i¿ sami w
procesach konsolidacyjnych nie bior¹ udzia³u. Wiêkszo�æ z nich nie jest zainteresowana  procesa-
mi wspó³pracy np. w formie klastrów.

Spo�ród czynników instytucjonalnych, które w tym wypadku stanowi¹ wyj¹tkowo nieliczn¹
grupê, przedsiêbiorcy przede wszystkim zwracaj¹ uwagê na niejasne i niestabilne przepisy prawne
i podatkowe. Czêste ich zmiany, a tak¿e krótki okres jaki up³ywa od ich og³oszenia do czasu wpro-
wadzenia w ¿ycie, w istotny sposób ograniczaj¹ funkcjonowanie przedsiêbiorstw. Istotnym czyn-
nikiem utrudniaj¹cym dzia³alno�æ i rozwój przedsiêbiorstw jest ponadto, zdaniem ankietowanych,
niesprawno�æ systemu instytucji.

Czynniki wewnêtrzne rozwoju przedsiêbiorstw
Wewnêtrzne czynniki rozwoju przedsiêbiorstw s¹ wypadkow¹ ich zasobów, struktury organi-

zacyjnej, zaawansowania technologicznego, inwestycji, sprawno�ci zarz¹dzania itp., które sk³a-
daj¹ siê na ogóln¹ zdolno�æ konkurencyjn¹. Istotnym problemem poruszonym w kwestionariuszu
by³o pytanie dotycz¹ce czynników, które w opinii przedsiêbiorców pozwalaj¹ ich firmom skutecz-
nie konkurowaæ na rynku. Poproszono przedsiêbiorców o ocenê nastêpuj¹cych czynników: wyso-

5 Dla 98% badanych przedsiêbiorstw istotne znaczenie maj¹ wysokie koszty pracy. W przypadku 72% ankie-
towanych jest to czynnik w bardzo wysokim stopniu wp³ywaj¹cy na zmniejszenie konkurencyjno�ci sektora,
dla 26% jest to czynnik maj¹cy istotne znaczenie. Tylko w przypadku 5% wskazañ jest to czynnik �redniej
wagi Wysoko�æ podatków stanowi g³ówn¹ i najwa¿niejsz¹ barierê ograniczaj¹c¹ konkurencyjno�æ sektora w
przypadku 77% wskazañ. Dla 18% badanych wysokie podatki nie s¹ najwa¿niejsz¹ ale bardzo wa¿n¹ barier¹,
utrudniaj¹c¹ rozwój rynku spo¿ywczego Tylko dla 5% ankietowanych firm podatki ograniczaj¹ rozwój rynku
w niewielkim stopniu.

6 Coraz silniejsza pozycja przetargowa odbiorców jest konsekwencj¹ systematycznego zwiêkszania udzia³u
handlu sieciowego (supermarkety, hipermarkety, sklepy dyskontowe) w handlu ¿ywno�ci¹ w Polsce. W 2007
r. udzia³ ten wyniós³ 41% [Przemys³ spo¿ywczy� 2008]. W badaniach panelowych z udzia³em przedsiêbior-
ców trzech bran¿ wskazano, ¿e koncentracja handlu jest powa¿nym problemem zw³aszcza dla firm o charak-
terze lokalnym i regionalnym, które zaopatruj¹ ma³e sklepy spo¿ywcze. Zmniejszanie ich liczby skutkuje
natychmiast trudno�ciami ze zbytem produkcji.

7 G³ównymi barierami w tym obszarze wskazanymi przez przedsiêbiorców jest znaczne rozproszenie dostawców,
bêd¹ce konsekwencj¹ specyfiki produkcji rolnej w Polsce i na Podlasiu oraz relatywnie wysokie koszty transpor-
tu. 18 ankietowanych podkre�li³o, ¿e coraz powa¿niejszym problemem staje niska jako�æ surowców rolnych.

8 Ponad 64% badanych przedsiêbiorców uwa¿a, ¿e konkurencja w bran¿y jest silna, a 12%, ¿e bardzo silna.
Podkre�liæ przy tym nale¿y, ¿e jako s³ab¹ oceniaj¹ konkurencjê w swojej bran¿y g³ównie przedsiêbiorstwa z
bran¿ przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw  oraz produkcja napojów. Opinie takie mog¹ byæ
konsekwencj¹ chocia¿by zdecydowanie mniejszej liczby podmiotów w obu bran¿ach. Ca³kiem odmienne
stanowisko charakteryzuje przedsiêbiorców bran¿y miêsnej.

9 Tezê powy¿sz¹ potwierdza dodatkowo fakt, ¿e zadaniem ankietowanych zmiany kursu waluty nie maj¹
istotnego wp³ywu na ich sytuacjê ekonomiczn¹. Nale¿y podkre�liæ, ¿e zjawisko to nieco zastanawia, bowiem
w ci¹gu ostatnich lat udzia³ eksportu w produkcji sprzedanej przemys³u spo¿ywczego zwiêkszy³ siê z 10 do
20% [Przemys³ spo¿ywczy� 2008].
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ka jako�æ �wiadczonych us³ug/produktów, wysoka jako�æ obs³ugi klienta, skuteczny system pro-
mocji/reklamy/marketingu, po³o¿enie/lokalizacja prowadzonej dzia³alno�ci, szeroka oferta produk-
towa, wysoka innowacyjno�æ (np. nowe produkty), posiadane zasoby kadrowe (personalne), ni¿-
sze ceny. Zdaniem ankietowanych najwa¿niejszym czynnikiem skutecznego konkurowania na rynku
s¹ wysoka jako�æ produktów i wysoka jako�æ obs³ugi klienta. Rozk³ad odpowiedzi dotycz¹cych
pozosta³ych czynników konkurencyjno�ci by³ bardzo podobny. Najwiêcej odpowiedzi dotyczy³o
oceny 3 � czyli �umiarkowanie wa¿ny�.  Odpowiedzi  �wa¿ny� � 4 i  �bardzo wa¿ny� � 5 pojawi³y siê
z podobnym natê¿eniem odno�nie pozosta³ych czynników. Przeprowadzona za pomoc¹ hierar-
chicznej metody Warda oraz niehierarchicznej metody k-�rednich (z zadan¹ liczb¹ skupieñ wynika-
j¹c¹ z dendrogramu metody Warda) analiza skupieñ pozwoli³a na wyodrêbnienie trzech skupieñ
przedsiêbiorstw o podobnych czynnikach konkurencyjno�ci. Skupienie 1 sk³ada siê z przedsiê-
biorstw, które wszystkie czynniki konkurencyjno�ci oceni³y na �redni¹ zbli¿on¹ do 3. W skupieniu
2 (najmniej licznym) znalaz³y siê przedsiêbiorstwa, które wszystkie czynniki ocenia³y do�æ nisko, a
najni¿ej oceniana by³a tu wysoka innowacyjno�æ (np. nowe produkty) oraz  posiadane zasoby
kadrowe (personalne). W skupieniu 3 wszystkie czynniki konkurencyjno�ci zosta³y ocenione do�æ
wysoko, bowiem ocena �rednia waha³a siê od 4 do 5. Interesuj¹cym jest, ¿e w skupieniu 2, w którym
wszystkie czynniki oceniane by³y stosunkowo nisko, znalaz³y siê przede wszystkim przedsiêbior-
stwa bran¿y miêsnej. Sugerowa³oby to, ¿e w�ród wymienionych czynników nie znalaz³y siê te
najistotniejsze z punktu widzenia konkurowania na rynku lub te¿, ¿e przedsiêbiorstwa przemys³u
miêsnego po prostu nie obawiaj¹ siê konkurencji. Pierwsz¹ ewentualno�æ nale¿a³oby jednak wy-
kluczyæ, ankietowani nie podali bowiem innych czynników konkurencyjno�ci, chocia¿ pytanie
tak¹ mo¿liwo�æ przewidywa³o. Mo¿na natomiast przypuszczaæ, ¿e istniej¹ce przedsiêbiorstwa maj¹
swoj¹ ugruntowan¹ pozycjê na rynku lokalnym i sta³ych klientów.

Istotnym czynnikiem rozwoju ka¿dego przedsiêbiorstwa jest proces inwestycyjny, który zwiêk-
sza mo¿liwo�ci produkcyjne, poprawia jako�æ wytwarzanych produktów i �wiadczonych us³ug. Z
przeprowadzonych badañ wynika, ¿e prawie 30% badanych firm nie podejmowa³a ¿adnych dzia³añ
inwestycyjnych w ci¹gu ostatnich piêciu lat. W�ród pozosta³ych dominowa³y natomiast inwestycje
w modernizacjê lub budowê obiektów infrastruktury, poprawê jako�ci produktów i modernizacjê linii
produkcyjnych10. Zaledwie 24% ankietowanych finansowa³o inwestycje przy wsparciu z funduszy
unijnych. Prawie po³owa z tych, którzy nie korzystali z tego �ród³a wyja�nia to brakiem zainteresowa-
nia, co zmusza do zastanowienia zw³aszcza w sytuacji, gdy wcze�niej wskazywano na niedobór
�rodków finansowych jako barierê rozwoju.  Ponad po³owa ankietowanych jest jednak zdecydowana
skorzystaæ z funduszy unijnych w ci¹gu najbli¿szych 3 lat. Dotyczy to zarówno wszystkich respon-
dentów jak i tych, którzy wcze�niej z dofinansowania nie korzystali11. W ci¹gu najbli¿szych 12 miesiê-
cy przedsiêbiorcy deklaruj¹ chêæ podejmowania inwestycji w obszarze budowy i modernizacji bu-
dynków (40%), dzia³alno�ci reklamowej i promocyjnej (30%), rozbudowy i unowocze�niania parku
maszynowego (25%) oraz doskonalenie wytwarzanych produktów (22%). Warto wskazaæ równie¿, ¿e
prawie 20% respondentów zamierza inwestowaæ w wiedzê i umiejêtno�ci pracowników. Rozwój kapi-
ta³u ludzkiego jest  bowiem niezbêdnym warunkiem rozwoju ca³ego przedsiêbiorstwa.

Jako strategiczne kierunki rozwoju firm okre�lono przede wszystkim wzrost wielko�ci produkcji
(37%), wzrost udzia³u w rynku (34%), �ci�lejsz¹ wspó³pracê z dostawcami (32%) oraz nowe inwe-
stycje (28%). Zaledwie co dziesi¹ta ankietowana firma deklaruje rozszerzenie dzia³alno�ci na inne
segmenty rynku, a co dwudziesta zamierza przej¹æ inn¹ firmê.

10 Bran¿¹, która charakteryzowa³a siê wysok¹ stop¹ inwestycji by³a przede wszystkim bran¿a miêsna i owoco-
wo-warzywna. Wysokie standardy unijne, którym musia³y sprostaæ firmy, wymaga³y wysokich nak³adów
inwestycyjnych. Modernizacja, która towarzyszy³a  trosce o poprawê warunków higienicznych jest obecnie
dla wielu firm problemem: nie wykorzystuj¹ one swoich mo¿liwo�ci produkcyjnych (niektórzy przedsiêbiorcy
mówi¹ wprost o przeinwestowaniu).

11 Wiele przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego województwa podlaskiego by³o beneficjentami wsparcia unij-
nego zarówno z programu SAPARD, jak i SPO Rolnictwo [Przygodzka 2008]. Ich niewielka liczba w badanej
próbie wynika prawdopodobnie z relatywnie wysokiego udzia³u mikrofirm.
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Podsumowanie
Z wypowiedzi respondentów dotycz¹cych czynników oddzia³uj¹cych na sektor spo¿ywczy

wynika, i¿ obecne ogólne uwarunkowania spo³eczno-gospodarcze sprzyjaj¹ rozwojowi przedsiê-
biorstw tego sektora. Jako najmniej korzystne, badani ocenili uwarunkowania systemowe, jakimi
s¹ podatki, system prawny, czy niewystarczaj¹ce �ród³a finansowania dzia³alno�ci gospodarczej.
Wiele zastrze¿eñ pad³o tak¿e pod adresem instytucji otoczenia biznesu, które w niewystarczaj¹cym
stopniu zdaniem ankietowanych wspieraj¹ rozwój przedsiêbiorczo�ci.

Z badañ wynika, ¿e najsilniejsza konkurencja wystêpuje w bran¿y miêsnej. W pozosta³ych
bran¿ach konkurencjê okre�lono jako s³ab¹. Równie¿ stopieñ uzale¿nienia od dostawców nie jest
wysoki. Przyczyny tego stanu rzeczy tkwi¹, jak siê wydaje, w s³abej organizacji rynku, szczególnie
w obszarze rozdrobnienia i rozproszenia dostawców surowca. G³ówn¹ barier¹ w tworzeniu bliskich
relacji z dostawcami surowca jest zdaniem badanych przedsiêbiorstw rozproszenie dostawców i
wysokie koszty transportu. Coraz wiêkszym problemem staje siê natomiast rosn¹ca systematycz-
nie si³a przetargowa odbiorców, bêd¹ca konsekwencj¹ coraz wiêkszego udzia³u handlu sieciowego
w handlu ¿ywno�ci¹.

Mimo, i¿ ponad jedna trzecia badanych nie zamierza inwestowaæ, w�ród pozosta³ych dostrzega
siê znaczenie inwestycji poprawiaj¹cych jako�æ produktów i modernizacjê parku maszynowego.
Ro�nie te¿ przekonanie o zasadno�ci korzystania ze �rodków unijnych w finansowaniu tych¿e
inwestycji. Podejmowane dzia³ania prawdopodobnie w najbli¿szym czasie nie wywo³aj¹ jednak
istotnych zmian w bran¿y spo¿ywczej.
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Summary
The purpose of the article is to identify and arrange the factors of development of enterprises in the food

production sector in the light of opinions of entrepreneurs running business operations in the aforementioned
domain. The article has been prepared on the basis of fragments of results of studies carried out by a team of
experts appointed by the Instytut Badañ i Analiz VIVADE sp. z o.o. (VIVADE Institute for Studies and Analyses
Ltd.) as well as PM Group at the request of the Voivodeship Labor Office in Bia³ystok. The presented deliberations
suggest, that in the opinions of entrepreneurs from Podlasie region the general social-economical conditions are
not a special barrier, however competitiveness in the sector, the growing production and distribution costs and the
limited absorptivity of the internal market are. Especially investments, consolidation processes, more strict
cooperation with vendors can foster development.
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