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Ocena dzia alno ci inwestycyjnej przedsi biorstw sektora rolno-
spo ywczego z uwzgl dnieniem wykorzystania funduszy 
europejskich 

Evaluation of investment activities of enterprises in the agri-
food sector with respect to support from the European funds 

Synopsis. Badaniem obj to 30 ma ych i rednich przedsi biorstw sektora agrobiznesu, 

zlokalizowanych na obszarze województwa ma opolskiego, regionu krakowskiego (miasto i gmina 

Kraków). Zatrudniaj  one do 25 osób. Wi kszo  pracowników zatrudnionych jest bezpo rednio w 

produkcji. Tylko 13% ankietowanych korzysta o z dofinansowania w ramach Funduszy 

Strukturalnych. G ówn  barier  w pozyskaniu rodków finansowych przez badane przedsi biorstwa 

jest brak informacji oraz problemy przy sporz dzaniu wniosków aplikacyjnych. Ankietowani 

przedsi biorcy s  ma o aktywni i boj  si  ryzyka. G ównym ród em czerpania informacji przez 

przedsi biorców na temat Unii Europejskiej jest Internet oraz znajomi. Istotn  barier  jest równie  

sceptycyzm w odniesieniu do swoich szans i mo liwo ci uzyskania dofinansowania. 

S owa kluczowe: przedsi biorstwa, inwestycje, fundusze strukturalne, fundusze europejskie, bariery 

Abstract. The study included 30 small and medium-sized firms in the agri-business sector, located in 

the Ma opolska Province, the region of Cracow (Kraków city and municipality). These companies 

usually employ no more than 25 people. Most of employees work directly in production. Only 13% of 

respondents take advantage of support from the EU Structural Fund. The main barrier to obtaining a 

financial support by the enterprises is a lack of information and problems in preparing formal 

applications. Small entrepreneurs are not active and usually afraid of risk. The main source of 

information for entrepreneurs about the European Union is the Internet and friends. An important 

barrier is also a skepticism about their chances and possibilities of obtaining funding. 

Key words: enterprises, investment funds, structural funds, European funds, barriers 

Wst p 

Prowadzenie i rozwijanie dzia alno ci produkcyjnej, jak ka dej sfery gospodarki, 

wymaga wdra ania planów inwestycyjnych. Wdro enie strategii rozwoju przedsi biorstwa 

to podejmowanie decyzji niekiedy ryzykownych i determinuj cych stan przedsi biorstwa w 

przysz o ci [Klepacki 2005]. Przyst pienie Polski do struktur Unii Europejskiej 

spowodowa o zwi kszenie wymogów jako ciowych w produkcji ywno ci, a tak e wzrost 

konkurencji w ramach tego sektora. Dlatego te  przedsi biorstwa przetwórstwa rolno-

spo ywczego musz  dostosowa  swoje zak ady do nowej sytuacji. Niezb dne w tym celu 

s  dzia ania zmierzaj ce z jednej strony w kierunku utrzymania istniej cych mo liwo ci 
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produkcyjnych, a z drugiej do pozyskania nowych rynków zbytu. Koniecznym staje si  

inwestowanie w nowe technologie produkcji oraz popraw  jako ci produktów [ uk 2006].  

Inwestycja to zamiana rodków finansowych na rodki rzeczowe lub us ugi, które s u  

osi gni ciu dodatkowych dochodów w przysz o ci. S  to jednak korzy ci niepewne i 

odroczone w czasie [Pomyka o 1995]. Inwestycja powstaje jako skutek nak adów w asnych 

i, jak podaje Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza [1984], jest to „ogó  sk adników 

maj tku trwa ego, powsta ych jako rezultat ponoszenia w asnych nak adów pracy ywej lub 

uprzedmiotowionej na ich budow , lub rodków pieni nych na ich zakup, zwi kszaj cy 

zasoby rodków trwa ych”. Oba te uj cia wskazuj  na podstawowy cel inwestycji, którym 

jest tworzenie nowych rodków trwa ych przez nak ady rodków finansowych.  

Inwestycje s  wi c g ównym motorem dzia a  w przedsi biorstwie, w wi kszo ci 

przypadków s  jednak kosztowne i wymagaj  zaanga owania nie tylko kapita u w asnego, 

ale niejednokrotnie po yczonego. Dotycz  najcz ciej tworzenia, rekonstrukcji i odbudowy 

istniej cych obiektów, zarówno produkcyjnych jak i nieprodukcyjnych, b d cych cz ci  

maj tku trwa ego [Fereniec 1999]. 

Cel pracy i metody 

Podstawowym celem opracowania by a ocena dzia alno ci inwestycyjnej ma ych 

przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego oraz identyfikacja barier podejmowania 

decyzji inwestycyjnych. 

Badania przy u yciu kwestionariusza wywiadu przeprowadzone zosta y w 2007 roku 

w ród 30 prywatnych przedsi biorstw sektora rolno-spo ywczego zlokalizowanych w 

subregionie krakowskim (Kraków i okolice). Próba 30 przedsi biorstw zosta a dobrana 

celowo i proporcjonalnie do liczby podmiotów danej bran y wyst puj cych na regionalnym 

rynku. St d przedsi biorstwa przetwórstwa mi sa stanowi  w badanej próbie 50%, drobiu 

16,7%, przetwórstwa mleka 10%, owoców i warzyw 10% oraz przetwórstwa zbó  13,3%. 

Na rynku krakowskim dominuje przetwórstwo mi sa, g ównie wieprzowego, wo owego i 

drobiowego, co wynika z d ugoletniej tradycji produkcji wysokogatunkowych w dlin, st d 

te  przedsi biorstwa te dominuj  w badanej strukturze. Kwestionariusz wywiadu 

kierowany by  bezpo rednio do w a ciciela przedsi biorstwa. Zawiera  12 pyta  

(kafeteryjnych i otwartych), które pozwoli y na scharakteryzowanie przedsi biorstw oraz 

dokonanie analizy dzia alno ci i planów strategicznych, a tak e najwa niejszych barier 

pozyskiwania rodków zewn trznych na inwestycje.  

Analiz  wykonano w oparciu o metody statystyki opisowej, z wykorzystaniem miar 

przeci tnych klasycznych i pozycyjnych oraz miar zmienno ci. W analizie pos u ono si  

metodami o charakterze indukcyjno-dedukcyjnym, analogii i porówna  [Snarska 2007; 

Buga i Kassyk-Rokicka 2008]. Wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej 

(przy zastosowaniu programu STATISTICA PL) [Luszniewicz i S aby 2003].  

Charakterystyka badanych przedsi biorstw 

Badane przedsi biorstwa to g ównie ma e, rodzinne przedsi biorstwa z za og  do 25 

pracowników, w ród których dominuj  mikroprzedsi biorstwa (70%). rednio najwi ksz  

liczb  osób zatrudniaj  przedsi biorstwa przetwórstwa zbó  (statystycznie 11 osób), oraz 
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owoców i warzyw (10,7 osób), natomiast w badanej grupie najmniej pracowników 

zatrudniaj  przedsi biorstwa przetwórstwa drobiu. Ankietowane przedsi biorstwa osi gaj  

sprzeda  w ci gu roku na poziomie kilku milionów z otych. Ponad 46% przedsi biorstw 

uzyskuje obrót roczny w wysoko ci 1,5-2 mln z , a tylko 6,7% ponad 4,5 mln z  (rys.1). 

Spo ród badanych przedsi biorstw tylko 16% produkuje na eksport, pozostali 

przedsi biorcy skupiaj  si  na zaspokojeniu potrzeb rynku lokalnego. 
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Rys. 1. Sprzeda  roczna badanych przedsi biorstw, mln z /rok 

Fig. 1. Annual sales in the analyzed enterprises, PLN million/year  

ród o: opracowanie w asne na podstawie badania kwestionariuszowego (liczebno  próby n=30) 

Na podstawie uzyskanych danych z wywiadu kwestionariuszowego dokonano 

analizy wielko ci maj tku produkcyjnego wraz z budynkami i budowlami. Ma e 

przedsi biorstwa posiadaj  niewielki maj tek, sk adaj cy si  z maszyn, urz dze , 

samochodów dostawczych czy ch odni. Najmniejsze przedsi biorstwa najcz ciej 

zaadoptowa y budynki mieszkalne (lokale, domy, magazyny) nale ce do rodziny lub 

samego w a ciciela. Warto  tych budynków nie przekracza równowarto ci 1 mln z  

(rys.2). Wi ksze przedsi biorstwa relatywnie cz ciej decyduj  si  na wynajem lokali 

u ytkowych, a czasem tak e maszyn i samochodów. 

Badane przedsi biorstwa charakteryzuj  si  nisk  sk onno ci  do inwestowania, 

spowodowan  przede wszystkim brakiem wystarczaj cych rodków i realizowan  polityk  

przetrwania (stagnacja). Oko o 13% przedsi biorstw w ogóle nie inwestowa o w ostatnich 5 

latach swojej dzia alno ci. Wi kszo  przedsi biorstw przeznaczy a okre lon  pul  

rodków przede wszystkim na zakup maszyn, urz dze  ch odniczych (37,5% 

respondentów), zakup samochodów dostawczych (34,3% respondentów), modernizacj  i 

remont budynków (25% respondentów), wyposa enie biura oraz zakup sprz tu 

komputerowego (3,2% respondentów).  
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Rys. 2. Charakterystyka maj tku badanych przedsi biorstw 

Fig. 2. Fixed assets in the investigated enterprises 

ród o: opracowanie w asne na podstawie badania kwestionariuszowego (n=30) 
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Rys. 3. ród o pozyskiwania rodków finansowych na realizacj  inwestycji w przedsi biorstwach sektora rolno-

spo ywczego w badanej próbie 

Fig. 3. Source of capital for investments in the agri-food sector in the investigated sample 

ród o: opracowanie w asne na podstawie badania kwestionariuszowego (n=30) 

Suma zainwestowanych funduszy uzale niona jest g ównie od mo liwo ci 

finansowych przedsi biorstw, poniewa  najcz ciej rodki te pochodz  z wygenerowanego 

zysku (oszcz dno ci). Ponad 60% przedsi biorców deklaruje, i  przeznaczy o na 
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inwestycje <50-150 tys. z . Co trzeci w a ciciel w badanym okresie 2004-2007 

zainwestowa  nie wi cej ni  50 tys. z . Tylko 10% respondentów twierdzi, i  przeznaczy o 

na ten cel wi cej ni  150 tys. z .  

Niska sk onno  do inwestowania spowodowana jest koncentracj  na posiadanej ju  

bazie i d eniem do realizacji bie cych zobowi za . Dodatkowo niepewna sytuacja 

ma ych przedsi biorstw na lokalnych rynkach poci ga za sob  daleko id c  ostro no  w 

podejmowaniu ryzyka kredytowego. Nale y wzi  pod uwag , i  ma e, rodzinne 

przedsi biorstwa cz sto borykaj  si  z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia 

kredytowego oraz widmem utraty p ynno ci finansowej. Dlatego te  co drugi w a ciciel 

decyduje si  na przeznaczenie w asnych rodków (oszcz dno ci) na realizacj  niewielkich 

inwestycji. rednio przedsi biorstwo przeznaczaj ce w asne rodki na dan  inwestycj  

wyda o w latach 2004-2007 prawie 130 tys. z , natomiast korzystaj ce z kredytu 

przeznaczy o rednio na rozwój przedsi biorstwa ponad 250 tys. z . 

Wykorzystanie rodków pomocowych Unii Europejskiej  

W latach 2004-2006 przedsi biorcy mogli ubiega  si  o pomoc w ramach kilku 

programów operacyjnych, m.in. SPO Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw, 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (Dzia anie 3.4., 

Mikroprzedsi biorstwa), SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ywno ciowego 

oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (Dzia anie 1.5., Poprawa przetwórstwa i marketingu 

artyku ów rolnych). Uzyskane rodki mo na by o przeznaczy  na inwestycje w rozbudow  

(rozwój) przedsi biorstwa, modernizacj  i popraw  efektywno ci produkcji, zwi kszenie 

eksportu oraz zatrudnienia [Pomoc... 2004].  

Tabela 1. Wykorzystanie rodków z Funduszy Strukturalnych przez badane przedsi biorstwa w latach 2004-2007 

Table 1. Support from the Structural Funds in the surveyed enterprises in years 2004-2007 

ród a pozyskania rodków finansowych Uzyskana 

kwota, z  
Przeznaczenie rodków 

Rok 

uzyskania 

SPO Wzrost Konkurencyjno ci 

Przedsi biorstw, Dzia anie 2.2, Wsparcie 

konkurencyjno ci produktowej i 

technologicznej przedsi biorstw 

200 000 

remont zak adu i wymiana 

niektórych zu ytych urz dze  

technicznych na nowe 

2004 

SPO WKP 2.2.1, Wsparcie dla 

przedsi biorstw dokonuj cych nowych 

inwestycji 

190 000 zakup rodków transportowych 2005 

SPO WKP 2.2, Wsparcie konkurencyjno ci 

produktowej i technologicznej 

przedsi biorstw 

150 000 
modernizacja linii 

technologicznej 
2006 

ZPORR 3.4, Mikroprzedsi biorstwa 80 000 
remont generalny budynków i 

pomieszcze  
2006 

ród o: opracowanie w asne na podstawie badania kwestionariuszowego 

Jak wynika z raportów wykorzystania rodków pomocowych w latach 2004-2006 

[Pierwsze... 2006], najwi cej umów podpisano z ma ymi i rednimi przedsi biorstwami, a 

w tej grupie najbardziej aktywne s  przedsi biorstwa ma e. Mikroprzedsi biorstwa s  

beneficjentami 12% umów, a du e przedsi biorstwa 7% cznej liczby analizowanych 

umów. W uj ciu warto ciowym najwi cej rodków przyznano przedsi biorstwom rednim 
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(51%), nast pnie du ym (41%). Mikroprzedsi biorstwa uzyska y tylko 8% puli 

przyznanych rodków. Przeprowadzone badania ankietowe pokazuj , i  wci  niewiele 

ma ych i rednich przedsi biorstw wykorzysta o dost pne rodki z funduszy europejskich. 

Spo ród 30 badanych przedsi biorstw tylko 13% skorzysta o w latach 2004-2007 z tej 

mo liwo ci (tab.1).  

Przedsi biorstwa te cechuj  si  wi ksz  aktywno ci  ni  pozosta e, posiadaj  liczne 

wyró nienia, dyplomy, a tak e sprawniej wdra aj  systemy jako ci (HACCP). Mimo, i  

relatywnie uzyska y niewielkie wsparcie, jednak jest ono wystarczaj ce na potrzeby 

realizacji planowanej inwestycji. Wed ug danych zebranych przez instytucj  zarz dzaj c  

Podstawami Wsparcia Wspólnoty za lata 2004–2006 w Polsce, najwi cej umów podpisano 

na kwoty od 100 tys. do 1 mln (rys. 6) [Pierwsze... 2006]. 
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Rys. 4. Rozk ad podpisanych umów z przedsi biorcami w ramach Funduszy Strukturalnych wed ug warto ci (lata 

2004-2006), % 

Fig. 4. Distribution of contracts signed by entrepreneurs with the Structural Funds by value, years 2004-2006, % 

ród o: [Pierwsze... 2006]. 

W a ciciele badanych przedsi biorstw, którzy uzyskali wsparcie z Funduszy 

Strukturalnych s  zdania, i  przyznane rodki wp yn y pozytywnie na funkcjonowanie 

ca o ci przedsi biorstwa, przyczyniaj c si  m.in. do przyspieszenia jego rozwoju (66% 

wypowiedzi), do realizacji konkretnej inwestycji (17% odpowiedzi) lub te  spowodowa y 

zwi kszenie produkcji (17% wypowiedzi). Przedsi biorcy uwa aj , e rodki finansowe 

pozyskane z Unii Europejskiej korzystnie wp ywaj  na rozwój ca ego sektora rolno-

spo ywczego. Pozytywnie oceniaj  tak e wp yw omawianych rodków finansowych na 

funkcjonowanie regionu krakowskiego. Ocen  t  argumentuj  zwi kszeniem mo liwo ci 

realizacji du ych inwestycji w regionie, a tak e mo liwo ci  rozwoju eksportu w 

przedsi biorstwach, b d  te  polepszeniem jako ci produktów. Oceniaj c wp yw 

przyst pienia Polski do Unii Europejskiej na funkcjonowanie ca ego kraju, wi kszo  

przedsi biorców (60%) zauwa a wy cznie korzy ci. Tylko 10% respondentów wyra a 

negatywne opinie dotycz ce wp ywu akcesji, zwi zane m.in. ze wzrostem konkurencji i cen 

na surowce do produkcji, a tak e wprowadzeniem skomplikowanych przepisów i nowych 

wymogów. Ponadto upatruj  ród o swojego niezadowolenia w ogólnej polityce pa stwa 

zwi zanej z zarz dzaniem przyznanymi rodkami oraz prac  samorz dów i instytucji 

pa stwowych.  
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Bariery w pozyskiwaniu funduszy europejskich na inwestycje 

W a ciciele ankietowanych przedsi biorstw nie konkretyzuj  planów inwestycyjnych 

na najbli sze lata (2007-2013). Pozytywnie wypowiedzia  si  tylko co pi ty ankietowany, 

który w celu uzyskania w przysz o ci rodków z funduszy europejskich ju  dzi  podejmuje 

konkretne dzia ania, takie jak poszukiwanie informacji, gromadzenie niezb dnych 

dokumentów lub zlecenie wykonania wniosku aplikacyjnego odpowiedniemu 

pracownikowi. Co drugi w a ciciel nie podejmie w najbli szym czasie adnych dzia a  w 

celu pozyskania rodków z funduszy, natomiast pozostali nie maj  na ten temat 

wypracowanego stanowiska, poniewa  nie dostrzegaj  z wnioskowania o wsparcie adnych 

wymiernych profitów dla funkcjonowania swojej przedsi biorstw. 
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Rys. 5. Zamierzenia przedsi biorstw w zakresie stara  o wsparcie z UE 

Fig. 5. Plans of application for an EU support in the investigated enterprises  

ród o: opracowanie w asne na podstawie badania kwestionariuszowego (n=30). 

Przedsi biorstwa maj ce w planie w najbli szej przysz o ci ubiega  si  o rodki unijne 

chc  uzyska  najcz ciej sum  oko o 50-200 tys. z  na konkretny cel, którym jest 

przewa nie:  

 rozbudowa i powi kszenie przedsi biorstwa przez modernizacj  budynków oraz 

zatrudnienie dodatkowych pracowników, 

 zwi kszenie produkcji dzi ki zakupieniu nowych urz dze  i maszyn czy nowej linii 

produkcyjnej, 

 zakup nowych rodków transportu. 

Badane przedsi biorstwa nie d  do radykalnych zmian w technologii produkcji czy 

asortymencie produktów, sk aniaj c si  raczej do stabilnego utrzymywania tego, co ju  

posiadaj  przez niewielkie inwestycje, utrzymuj ce na pewnym poziomie dzia alno  

przedsi biorstwa.  

G ównym powodem, dla którego ma e przedsi biorstwa sektora rolno-spo ywczego 

nie korzystaj  ze rodków Unii Europejskiej jest niew tpliwie brak informacji i promocji 

programów pomocowych w rodkach masowego przekazu. Istotny problem stwarzaj  

równie  niejasne i niespójne dokumenty oraz mnogo  za czników, których 

przygotowanie niejednokrotnie wi e si  z kosztami. Dodatkowo, dla niektórych 

w a cicieli procedura kwalifikowania projektów jest niezrozumia a i niejasna. W a ciciele 

ma ych przedsi biorstw cz sto s  zdania, i  prowadzone przez nich przedsi biorstwo jest 
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zbyt ma e i nie kwalifikuje si  do otrzymania rodków, b d  te  nie ma szans na ich 

otrzymanie (rys.8).  
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Rys. 6. Powody, dla których badane przedsi biorstwa nie korzystaj  ze wsparcia Unii Europejskiej, % odpowiedzi 

Fig. 6. Reasons, for which the surveyed enterprises did not apply for an support from the European Union, % 

ród o: opracowanie w asne na podstawie badania kwestionariuszowego (n=30). 

W a ciciele badanych przedsi biorstw, jako bariery w pozyskiwaniu pomocy, 

wymieniaj  równie : 

 brak pracowników posiadaj cych wiedz  na temat zasad pozyskiwania funduszy UE 

i sporz dzania wniosków aplikacyjnych, 

 brak przedsi biorstw doradczych (lub zbyt ma a ich liczba) wiadcz cych us ugi w 

zakresie sporz dzania wniosków o dofinansowanie, 

 ryzyko wzrostu konkurencji, 

 brak potrzeby, gdy  przedsi biorstwa dysponuje swoim kapita em, 

 brak dost pu do konkretnych formularzy, 

 niepewno  co do przysz o ci w dalszym funkcjonowaniu przedsi biorstwa. 

Bariery te powstaj  g ównie z powodu braku pewnych (wiarygodnych) róde  

informacji. Badania ankietowe wykaza y, i  przedsi biorstwa cz sto poszukuj  informacji 

przez Internet, powo uj  si  na telewizj  oraz informacje od rodziny i znajomych. Tylko 

7% ankietowanych przedsi biorstw skorzysta o z pomocy wykwalifikowanego doradcy 

(np. O rodki Doradztwa Rolniczego, Ma opolska Agencja Rozwoju Regionalnego) b d  

te  prenumeruje specjalistyczne czasopisma (Przemys  Spo ywczy, Mi so i W dliny, itp.). 

Podsumowanie 

Niska sk onno  do inwestowania w badanych przedsi biorstwach rolno-spo ywczych 

spowodowana jest najcz ciej brakiem koncepcji rozwoju przedsi biorstwa, jak równie  

rodków na modernizacj  przedsi biorstwa. Potencjalnym celem inwestowania jest 
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najcz ciej reprodukcja prosta, tj. zamiana zu ytego sprz tu na nowy (samochody 

dostawcze, ch odnie), a nie rozwój przedsi biorstwa (rozbudowa zak adu, zwi kszenie 

zatrudnienia). Mimo, i  ma e i rednie przedsi biorstwa maj  mo liwo  ubiegania si  o 

pomoc w ramach funduszy europejskich, nie wykorzystuj  jej z powodu braku motywacji, 

pomys u na inwestycje i niskiej aktywno ci w a cicieli w zakresie pozyskiwania rodków 

zewn trznych, s u cych unowocze nianiu przedsi biorstw. W perspektywie lat 2007-2013 

tylko 20% przedsi biorstw zadeklarowa o ch  ubiegania si  o wsparcie z Unii 

Europejskiej. Wi kszo  badanych przedsi biorstw nie podejmuje w tym celu adnych 

kroków, lecz jedynie rozwa a tak  mo liwo , koncentruj c si  na zbieraniu informacji o 

mo liwo ciach wsparcia. G ównym powodem, dla którego ma e przedsi biorstwa sektora 

rolno-spo ywczego oraz mikroprzedsi biorstwa nie korzystaj  ze rodków Unii 

Europejskiej jest przede wszystkim brak powszechnie dost pnej i wiarygodnej informacji. 

Wielu w a cicieli uwa a równie , i  istotn  barier  w pozyskaniu pomocy jest 

skomplikowana procedura aplikacyjna oraz dokumentacja wniosku, cz sto bardzo 

szczegó owa i zbyt rozbudowana. W celu poprawy obecnej sytuacji nale y ujednolici  i 

usprawni  proces sporz dzania i sk adania dokumentów aplikacyjnych (spójne dokumenty, 

jasne zasady przygotowywania za czników i wzory dokumentów), zredukowa  ilo  

za czników do niezb dnego minimum, a tak e usprawni  proces przekazywania 

informacji i wprowadzi  promocj  (informacja o otwartych konkursach, portale 

internetowe, bazy danych). 
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