
I Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 1819 
 

Ewa LUBRYKA, Andrzej BUJAK 

DETERMINANTY ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH  

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY ZOOLOGICZNEJ 

 

Polski rynek zoologiczny jest w pełni zdominowany przez prywatne podmioty gospodarcze, które oferują Polakom wiele 

atrakcyjnych miejsc pracy. Rynek ten bardzo dynamiczny się rozwija, co powoduje, iż sektor zoologiczny w coraz zwiększymy 

stopniu pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy kraju.  

Przedmiotem naukowego zainteresowania jest wieloaspektowa analiza uwarunkowań determinujących rozwój współcze-

snych przedsiębiorstw na dynamicznie ewoluującym rynku zoologicznym. W artykule przeanalizowano zarówno czynniki ze-

wnętrzne jak i wewnętrzne, mające znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw. Skupiono się przede 

wszystkim na makro- i mikrootoczeniu oraz na rynku docelowym, jak również pokazano ich związek z danym podmiotem go-

spodarczym. Przedstawiono także istotę strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w obliczu zwiększającej się liczby konkuren-

tów oraz dynamicznych zmian na rynku. 

Reasumując. W artykule zostały przedstawione wszystkie najistotniejsze czynniki mające wpływ na działalność mniejszych 

i większych firm na rynku zoologicznym. Przedstawiono tym samym model przedsiębiorstwa, które ma szanse na dynamiczny 

rozwój w obecnych warunkach panujących na analizowanych rynkach. Przedstawione rozwiązania stanowią również podsta-

wę do projektowania racjonalnych zmian w ujęciu perspektywicznym. 

 

WSTĘP 

Warunkiem przetrwania przedsiębiorstwa na polskim rynku 
zoologicznym i realizowania swoich podstawowych celów w długim 
okresie czasu jest przede wszystkim jego permanentny rozwój, 
który w ogólnym ujęciu oznacza szereg zmian w podejściu do za-
rządzania firmą zachodzących w odpowiedzi na zachodzące zmiany 
na rynku, nowe wyzwania i zagrożenia. Konieczność wprowadzania 
tychże zmian spowodowana jest przede wszystkim bardzo dyna-
micznym rozwojem omawianego rynku, jak również procesem 
globalizacji oraz transformacjami w warunkach zarządzania. 

Przedsiębiorstwa, jako podstawowy podmiot w gospodarce 
rynkowej, mają za zadanie umiejętnie dostosować zadania oraz 
funkcje, jak również metody organizacji pracy i zarządzania, do 
gruntownie zmieniających się warunków na rynku. Umiejętność 
dostosowania się do złożoności i struktury otoczenia oraz wymogów 
gospodarki rynkowej przesądza o efektach działalności oraz możli-
wościach rozwoju każdego przedsiębiorstwa i polega w głównej 
mierze na realizacji różnorodnych przedsięwzięć innowacyjnych 
oraz restrukturyzacyjnych. Z jednej strony gospodarka rynkowa 
stwarza przedsiębiorstwu określone możliwości działania, dzięki 
którym realizuje ono swoje cele, z drugiej strony stawia przed nim 
warunki, którym przedsiębiorstwo to musi sprostać, w celu zapew-
nienia sobie względnej trwałości funkcjonowania i szansy na dyna-
miczny rozwój.  

Jedną z głównych form rozwoju przedsiębiorstwa jest jego 
wzrost, rozpatrywany w kategorii ilościowej, oznaczającej zwiększe-
nie ilości zasobów, powiększenie skali działania, zwiększenie udzia-
łu w rynku, dywersyfikację kanałów dystrybucji, etc. Dynamika oraz 
skala wzrostu są proporcjonalne do rozwoju danego przedsiębior-
stwa. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w danym momencie 
każda organizacja znajduje się na określonym poziomie rozwoju, na 
który znaczny wpływ ma strategia i decyzje mające kluczowe zna-
czenie dla przyszłości firmy.  

Zasadniczym celem artykułu jest identyfikacja czynników de-
terminujących rozwój przedsiębiorstw oraz analiza strategiczna 
działalności małych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku zoo-
logicznym, w kontekście ich wzrostu i rozwoju. 

1. DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 

Rozwój przedsiębiorstwa jest trwałym procesem ukierunkowa-
nych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy 
transformacji. W najbardziej ogólnym ujęciu rozwój jest zjawiskiem 
obiektywnym, zachodzącym zarówno w społeczeństwie jak i gospo-
darce, polegającym na stałym dokonywaniu zmian. Należy zazna-
czyć, że sama zmiana nie jest jednak synonimem rozwoju [1, t. 4, s. 
73–74]. Każde przedsiębiorstwo już na etapie powstania uznaje 
długookresowy rozwój jako swój cel nadrzędny. Wynika to z samej 
definicji strategii przedsiębiorstwa, która wskazuje na dążenie do 
osiągania zysku. Rozwój jest procesem zachodzącym wedle ustalo-
nych prawidłowości, przynoszącym określone skutki i niezbędnym 
do przetrwania oraz dalszego funkcjonowania danego przedsiębior-
stwa na rynku. Prowadzi do zmian jego poziomu i struktury elemen-
tów składowych. 

Analizując funkcjonowanie przedsiębiorstw nasuwa się wnio-
sek, iż w działalności gospodarczej występują pewne tendencje 
determinujące jego rozwój. Można przy tym mówić o różnym zaa-
wansowaniu, czy dynamice w tym zakresie, co definiuje określoną 
pozycję przedsiębiorstwa w ramach otoczenia, w którym się znajdu-
je. Należy zaznaczyć, iż przedsiębiorstwo zmienia się w efekcie 
działań podejmowanych wewnątrz przedsiębiorstwa (czynniki endo-
geniczne, wewnętrzne), jak również w wyniku zmian zachodzących 
w jego otoczeniu (czynniki egzogeniczne, zewnętrzne). Przedsię-
biorstwo nie jest zatem tworem statycznym, lecz podmiotem wyka-
zującym określoną dynamikę. Można zatem stwierdzić, iż podmioty 
gospodarcze nie powinny funkcjonować w stałym, niezmiennym 
kształcie, lecz powinny się rozwijać i przekształcać, zarówno pod 
względem ilościowym, jak i pod względem jakościowym. Przedsię-
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biorstwo może cechować zatem bardzo intensywna zmienność  
i dynamika, co może być spotęgowane w przypadku intensywnych  
i rewolucyjnych przekształceń zachodzących w jego otoczeniu [2, 
s.8]. Przykładem są dynamiczne przeobrażenia jakościowe polskich 
przedsiębiorstw branży zoologicznej w okresie poakcesyjnym, gdy 
nastąpiła silna demonopolizacja rynku zoologicznego, co wynikało 
ze zwiększenia świadomości klientów w kwestiach dbania o dobre 
zdrowie i wygląd ich zwierząt. 

Rozwój przedsiębiorstwa na rynku zoologicznym zależy zarów-
no od zewnętrznych, jak i wewnętrznych czynników warunkujących 
jego funkcjonowanie. Uwarunkowania zewnętrzne, czyli te, na które 
dana organizacja ma ograniczone możliwości oddziaływania, sta-
nowią szeroko rozumiane otoczenie, z którego zasobów przedsię-
biorstwo korzysta i którego potrzeby zaspokaja. Czynniki wewnętrz-
ne, czyli te, na które firma ma możliwość bezpośredniego wpływu, 
determinują rozwój przedsiębiorstwa (rys. 1).  

 

 
Rys. 1. Systematyka czynników wpływające na konkurencyjność 
przedsiębiorstw społeczne [3, t 9, s. 155].  

 
W celu dobrania odpowiedniej strategii funkcjonowania przed-

siębiorstwa szczególnie istotne jest określenie czynników wpływają-
cych na jego konkurencyjność. Kluczowe determinanty konkuren-
cyjności współczesnych przedsiębiorstw branży zoologicznej mają 
charakter interaktywny, są bowiem wzajemnie ze sobą powiązane i 
tworzą wielowymiarową przestrzeń. Nie należy ich rozpatrywać jako 
pojedynczych wyizolowanych zmiennych, ale jako zbiór wzajemnie 
zależnych elementów, pojawiających się na tym samym horyzoncie 
czasowym i wzajemnie się przenikających. Takie podejście podkre-
śla siłę efektu ich synergicznego oddziaływania na  konkurencyj-
ność danego przedsiębiorstwa [4]. 

2. ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTW 
KONKURUJĄCYCH NA RYNKU ZOOLOGICZNYM 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku 
zoologicznym ma charakter zorganizowany i opiera się na analizie 
sytuacji konkurencyjnej, tzw. analizie SWOT. Stanowi ona podstawę 
oceny sytuacji rynkowej, obejmującą: 
– ocenę własnej pozycji – jej słabych i silnych stron, 
– ocenę konkurencji obecnej na rynku zoologicznym, 
– ocenę struktury rywalizacji (produkty i narzędzia), 

– ocenę czynników wpływających na konkurencyjność (elastycz-
ność cenowa i towarowa, formy sprzedaży, komplementarność 
oferty, skala zyskowności, obsługa posprzedażowa, sprawność 
organizacyjna, akcje marketingowe itp.), 

– szczegółową analizę porównawczą przedsiębiorstwa i konku-
rentów, ze wskazaniem plusów i minusów w konkretnych za-
chowaniach i działaniach przedsiębiorstwa. 
Analiza SWOT jest heurystyczną metodyką służącą do syste-

matyzowania i analizy informacji. Nazwa stanowi akronim angiel-
skich słów określających cztery główne składniki analizy: Strengths, 
Weaknesses, Opportunities i Threats. Analiza SWOT pozwala na 
wykorzystanie zgromadzonych informacji do opracowania strategii 
funkcjonowania danego przedsiębiorstwa, opartej na szansach oraz 
silnych stronach, przy jednoczesnym eliminowaniu lub ograniczaniu 
zagrożeń i słabych stron. 

2.1. Ogólna charakterystyka rynku zoologicznego 

Wedle danych Euromonitor International, w 2007 roku Polska, 
zajmowała trzecie miejsce w Europie, po Francji i Wielkiej Brytanii, 
pod względem posiadanej liczby zwierząt domowych. W roku 2011 
polskie gospodarstwa domowe zamieszkiwało około 7 milionów 
psów i ponad 5,5 milionów kotów. Według informacji podanej przez 
Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na stronie 
internetowej www.sggw.pl,  wartość rynku produktów zoologicznych 
dla hodowców-amatorów z USA w przeciągu ostatniej dekady uległa 
podwojeniu i osiągnęła około 43 mld dolarów. Natomiast w Europie 
wartość rynku zoologicznego rośnie w tempie 13% rocznie, także  
w Polsce obserwowane są podobne tendencje. Wzrastająca liczba 
psów i kotów generuje coraz większe wydatki w kategorii karm, 
zwiększa się również zapotrzebowanie na usługi obejmujące pielę-
gnację, utrzymanie, doradztwo w żywieniu i wychowaniu, a także 
leczenie zwierząt domowych. Z informacji podanych przez Euromo-
nitor International wynika, iż w 2011 roku wydatki przeznaczane na 
karmy i artykuły zoologiczne przekroczyły kwotę 439 mln euro, 
a w 2013 roku powinny sięgnąć nawet 480 mln euro. Można wy-
wnioskować, iż wzrost ten nie tylko związany jest ze wzrastającą 
liczbą psów i kotów, ale również inwestycją w droższe i bardziej 
ekskluzywne produkty [5, z. 54, nr 1153, s. 108-110]. 

Polski rynek produktów zoologicznych od strony podaży repre-
zentowany jest przez producentów oraz importerów karm i artyku-
łów dla zwierząt domowych, właścicieli hurtowni, sklepów zoolo-
gicznych, poradni weterynaryjnych, salonów groomerskich, lekarzy 
weterynarii, a także duże sieci handlowe, dyskonty i inne placówki 
posiadające w swojej ofercie produkty zoologiczne. Natomiast popyt 
w praktyce tworzą zwierzęta domowe, jednak ostateczna decyzja 
zakupowa zależy od ich właścicieli, co jest bardzo specyficzne dla 
tego rynku i wpływa na to wiele czynników. Siłą napędową polskie-
go rynku zoologicznego jest wyraźny proces humanizacji zwierząt 
domowych oraz wzrost świadomości ich właścicieli w zakresie 
jakości artykułów dla zwierząt. Precyzyjne dostrzeganie potrzeb 
konsumenckich oraz intensywne działania marketingowe to elemen-
ty, bez których nie następowałby sukcesywny rozwój rynku produk-
tów zoologicznych. Obecnie, wiele przedsiębiorstw handlowych, 
oprócz dystrybucji znanych i renomowanych produktów, coraz 
częściej wprowadza artykuły sygnowane własnym znakiem towaro-
wym [5, z. 54, nr 1153, s. 108-110]. Jest to działanie prowadzące do 
uniezależnienia się od dużych graczy rynku zoologicznego i budo-
wania własnej marki. 

2.2. Analiza konkurencyjności przedsiębiorstw branży 
zoologicznej 

Zagadnienia dotyczące uwarunkowań funkcjonowania przed-
siębiorstw są zasadniczym obszarem dociekań badawczych  
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w nauce o zarządzaniu. Nauka ta opisuje złożone sytuacje organi-
zacyjne, które wymagają gruntownej diagnozy problemów i skupie-
niu obszernej wiedzy w zakresie zarządzania [6, s.15]. Przez 
wzgląd na fakt, iż zarządzanie jest nauką opartą na logicznym 
związku elementów, zachodzi konieczność stałego rozwoju jej 
teoretycznego dorobku, śladem rzeczywistych zmian organizacyj-
nych zachodzących w praktyce [7]. 

W realiach współczesnego rynku produktów zoologicznych 
konkurencyjność stała się jednym z ważniejszych kryteriów oceny 
funkcjonowania przedsiębiorstwa,  jak również jest postrzegana jako 
główna determinanta jego rozwoju. Konkurowanie pomiędzy przed-
siębiorstwami jest integralną cechą całej gospodarki rynkowej.  
W branży zoologicznej odbywa się na wielu płaszczyznach  
i objawia się w odmiennych formach działania, ze zróżnicowaną 
intensywnością. Z praktycznego punktu widzenia fundamentalne 
jest rozpoznanie uwarunkowań mających wpływ na konkurencyj-
ność i funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa. Sformułowanie 
problemu badawczego wymaga syntetycznego podejścia, uwzględ-
niającego aspekty i specyfikę przedsiębiorstwa funkcjonującego na 
rynku zoologicznym, jak również oddziaływania przeobrażeń zacho-
dzących w jego otoczeniu. 

Zasadniczo można stwierdzić, iż konkurencyjność stanowi od-
zwierciedlenie potencjału przedsiębiorstwa - jego zasobów, wiedzy, 
doświadczenia i zdolności będących gwarantem przewagi nad 
innymi organizacjami funkcjonującymi w tym samym sektorze. 
Konkurencyjność może być więc zdefiniowana jako wielowymiarowa 
cecha określonego podmiotu gospodarczego, wynikająca zarówno  
z jego wewnętrznej postaci, jak i związana ze zdolnością dostoso-
wywania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Stanowi cechę, 
która określa szczególne zdolności przedsiębiorstwa do podejmo-
wania działań zapewniających długotrwały i stabilny rozwój oraz 
przyczynia się do rozwoju wartości rynkowej. Pozwala również na 
opisanie wzajemnych relacji zachodzących między przedsiębior-
stwami funkcjonującymi na danym rynku, przy czym jest postrzega-
na głównie jako wynik  działań związanych z konkurowaniem  
o klienta, który w przypadku branży zoologicznej jest coraz bardziej 
wymagający [8, s. 48-49].  

Przewaga konkurencyjna ma bezpośredni związek z efektywną 
strategią rozwoju. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wybór oraz 
zaplanowanie odpowiedniej strategii jest  elementarnym etapem 
tworzenia rentownego i trwałego przedsiębiorstwa. Faktycznym 
wyznacznikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa nie jest jednak 
teoretyczne zdefiniowanie jego działania, lecz umiejętność zreali-
zowania zakładanej strategii w praktyce. Rynek zoologiczny charak-
teryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem i znaczną konkurencyj-
nością, w związku z czym wymaga użycia odpowiednich instrumen-
tów polityki gospodarczej i wdrożenia precyzyjnej strategii zarzą-
dzania. 

Przedsiębiorstwo jest konkurencyjne wówczas, gdy podejmo-
wane w ramach jego działalności decyzje prowadzą w strategicznej 
perspektywie do wzrostu jego wartości rynkowej. Przeciwieństwem 
tej teorii jest stwierdzenie, że podstawą oceny konkurencyjności jest 
wzrost liczby odbiorców oraz zyski generowane w krótkim okresie 
czasu. Charakterystyczny dla branży zoologicznej jest fakt, że  
w dobie nowoczesnych technologii teleinformatycznych i powszech-
nego dostępu do internetu, konsumenci stają się coraz bardziej 
świadomymi nabywcami, dobrze zorientowanymi w rynkowych 
realiach. Współczesne przedsiębiorstwa zoologiczne kładą duży 
nacisk na wyróżnienie swojej oferty na tle konkurencji, a także 
ukazanie wymiernych korzyści, jakich dostarczą klientom oferowane 
przez nie produkty, co ma ścisły związek z rywalizacją jakościową 
[9, s. 57]. Od momentu demonopolizacji polskiego rynku zoologicz-
nego, po akcesji Polski do Unii Europejskiej, pojawiło się wiele 

nowych podmiotów gospodarczych, zarówno w sferze produkcyjnej 
jak i handlowej. Spowodowało to znaczny przyrost konkurencji,  
w skutek czego nastąpił wzrost wymagań konsumenckich. Klienci 
przedsiębiorstw branży zoologicznej zaczęli przywiązywać większą 
wagę do jakości nabywanych przez nich produktów, przez 
co producenci byli zmuszeni do dywersyfikacji wytwarzanych karm  
i akcesoriów dla zwierząt domowych. Zrezygnowano z produktów 
niskiej jakości, których koszt produkcji był relatywnie niewielki, na 
poczet produktów Premium i Super Premium. 

2.3. Analiza SWOT przedsiębiorstw funkcjonujących  
na rynku zoologicznym 

Idea analizy SWOT wiąże się z podziałem czynników mających 
wpływ na rynkową pozycję przedsiębiorstwa, na dwie podstawowe 
grupy: 
– wewnętrzne – ściśle zintegrowane z przedsiębiorstwem – moż-

liwości obserwacji rynku, a zatem definiowania przestrzeni dzia-
łań związanych z przeprowadzaniem transakcji wymiennych 
(silne i słabe strony), 

– zewnętrzne, tzw. otoczenie, czyli zarówno rosnące potrzeby 
klientów danego przedsiębiorstwa, jak i jego zdolności do za-
spokajania tych potrzeb, które zależą od wielu warunków  
i czynników zewnętrznych, w tym również trudnych lub niemoż-
liwych do opanowania przez przedsiębiorstwo, a niekiedy wręcz 
nieprzewidywalnych (szanse i zagrożenia). 
 

 
Rys. 2. Diagram analizy SWOT [10] 

 
Polski rynek zoologiczny charakteryzuje się w głównej mierze 

obecnością małych przedsiębiorstw, średnie i duże zaś stanowią tu 
nieznaczny odsetek. W procesach swojej działalności najmniejsze 
przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać różnorakie czynniki,  mogą-
ce przyczynić się do ich rozwoju. Czynniki te, określane jako deter-
minanty rozwoju, stanowią wyodrębnione w systemie zjawisk wy-
mierne elementy, które są rozpatrywane jako podłoże wszystkich 
procesów rozwojowych [11, s.41]. Mogą one pochodzić zarówno  
z wnętrza organizacji, stanowiąc jej mocne strony (czynniki we-
wnętrzne, endogeniczne), jaki i z otoczenia, dając szanse rozwoju 
małym organizacjom (czynniki zewnętrzne, egzogeniczne) [12, 
s.132]. Na rysunku nr 3 przedstawiono opisane zależności.  

Otoczenie 
W ujęciu egzogenicznym, sytuacja rozwojowa małych przed-

siębiorstw zoologicznych uzależniona jest zarówno od warunków 
makroekonomicznych, wspólnych dla wszystkich jednostek systemu 
gospodarczego kraju, jak i od warunków mezoekonomicznych, 
dotyczących wyłącznie branży zoologicznej. 

Można zatem stwierdzić, iż wszystkie przedsiębiorstwa branży 
zoologicznej funkcjonują w systemie tzw. bliższego i dalszego oto-
czenia [13, s.31], złożonego z elementów posiadających różnolity 
charakter, determinujących ich stan, sposób działania oraz dynami-
kę rozwoju. Składowe otoczenia dalszego posiadają wymiar makro-
ekonomiczny i wynikają m.in. z uwarunkowań ekonomicznych, 
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gospodarczych, politycznych, czy technologicznych. Otoczenie 
bliższe natomiast obejmuje bardziej ograniczone spektrum działań, 
związanych przede wszystkim z tworzeniem relacji pomiędzy orga-
nizacjami partycypującymi w rynku zoologicznym.  

 

 
Rys. 3. Czynników wewnętrzne i zewnętrzne w procesie rozwoju 
małych przedsiębiorstw branży zoologicznej. [opracowanie własne]. 

 
Prowadzenie przez polski rząd stabilnej polityki makroekono-

micznej, zapewniającej równowagę gospodarczą, jest aksjomatem 
długotrwałego rozwoju sektora małych przedsiębiorstw funkcjonują-
cych na rynku produktów zoologicznych. Do najważniejszych czyn-
ników makroekonomicznych oddziałujących na kondycję ekono-
miczną i rozwój branży zoologicznej zaliczyć należy dynamikę 
wzrostu gospodarczego, cykl koniunkturalny, ceny surowców i ich 
dostępność, politykę fiskalną i  walutową, dotacje unijne oraz kształ-
towanie się popytu oraz podaży na rynku [14, s.1].  

Polski rynek, a wraz z nim rynek zoologiczny, rozwijają się bar-
dzo dynamicznie. Powodem takiego stanu rzeczy jest jednak fakt, iż 
ze względu na  bardziej  opóźniony rozwój w stosunku do krajów 
zachodnich, Polska wykorzystuje opracowane już technologie i 
trendy w krajach wyżej rozwiniętych, np. Niemcy, USA, Francja, 
Belgia, Holandia. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w krótkim 
okresie na wzrost gospodarczy wpływa odpowiedni poziom popytu, 
natomiast w długim odpowiedni poziom podaży.   

Wraz z rozwojem polskiego rynku, rośnie sprzedaż wyspecjali-
zowanych, luksusowych  produktów dla zwierząt domowych. Można 
stwierdzić, iż cykl koniunkturalny rynku zoologicznego znajduje się 
obecnie w fazie ekspansji, co oznacza że nastąpiła stabilizacja 
produkcji i cen na wysokim poziomie, co ma wpływ m.in. na  zmniej-
szenie bezrobocia. Przyczyniła się do tego wzrastająca świadomość 
konsumentów w kwestiach dbania o  zdrowie i wygląd ich zwierząt.  

Do uwarunkowań makroekonomicznych zalicza się również 
dostęp do finansowania zewnętrznego oraz regulacje systemu 
finansowo-podatkowego, od których istotnie zależy możliwość  
kumulowania kapitału przez małe przedsiębiorstwa, celem wspo-
magania swojej działalności. Szczególną rolą systemu finansowo-
podatkowego jest także pobudzanie podmiotów gospodarczych do 
gromadzenia środków inwestycyjnych oraz rozwojowych. Bardzo 
ważnym czynnikiem jest wsparcie finansowe państwa dla małych 
przedsiębiorstw. 

Bliższe i dalsze otoczenie niesie współczesnym przedsiębior-
stwom zoologicznym szanse na szybki rozwój. Wśród nich, najbar-
dziej istotna to nieznaczna, w porównaniu z innymi branżami, liczba 
dobrych i renomowanych produktów dla zwierząt domowych obec-
nych na rynku zoologicznym, co oznacza, iż nie jest on jeszcze 
przesycony pod względem ilości marek. Taka sytuacja daje przed-
siębiorstwom możliwość wprowadzenia do obrotu handlowego 
produktów opatentowanych, bądź opatrzonych własnym logo, któ-
rych nie posiada konkurencja i tym samym uniezależnienie się od 

wpływów dużych producentów i koncernów zoologicznych. Dużą 
szansę dla przedsiębiorstw branży zoologicznej stanowi również 
pojawianie się nowych rynków zbytu, jak np. sprzedaż na stacjach 
benzynowych artykułów użytecznych w transporcie zwierząt. Poja-
wia się wówczas możliwość znacznego zwiększenia rentowności 
sprzedaży, ze względu na fakt, iż nowe rynki zbytu dla produktów 
zoologicznych to przede wszystkim sieci, posiadające wiele placó-
wek handlowych, co oznacza duże zamówienia i regularne spłaty 
należności. 

Otoczenie może również oddziaływać na przedsiębiorstwo 
branży zoologicznej w sposób negatywny, narażając je na liczne 
zagrożenia. Jednym z czynników szkodliwych jest agresywna poli-
tyka cenowa konkurencji, często przechodząca w zjawisko dumpin-
gu cenowego, co działa destrukcyjnie na rentowność sprzedaży 
danego produktu przez wszystkie podmioty na danym rynku zoolo-
gicznym. W takich sytuacjach często, zwłaszcza wśród producen-
tów karm dla psów i kotów, spotykane są przypadki zaniżania jako-
ści wyrobów, celem zmniejszenia kosztów produkcji i dopasowania 
się do cen oferowanych przez konkurencję. Efektem z reguły jest 
całkowita rezygnacja konsumentów z danej karmy, ze względu na 
niedostateczną jakość, która znacznie odbiega od tej oferowanej 
wcześniej. Kolejnym czynnikiem zagrażającym są gwałtowne zmia-
ny kursów walut, na które narażone są zwłaszcza przedsiębiorstwa 
prowadzące handel międzynarodowy, a te stanowią obecnie rela-
tywnie duży odsetek wszystkich podmiotów gospodarczych uczest-
niczących w rynku zoologicznym. Poważne niebezpieczeństwo dla 
przedsiębiorców stanowi również brak popytu na produkt, w który 
zainwestowano duże nakłady finansowe. Przypadki takie mają 
miejsce wówczas, gdy zostaną zastosowane nieodpowiednie stra-
tegie wprowadzania nowego produktu na rynek zoologiczny lub 
nieskuteczne kampanie marketingowe. 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży zoologicznej, zamie-
rzające zidentyfikować szanse i zagrożenia pochodzące z zewnątrz, 
winny przede wszystkim poddać analizie wszelkie możliwości 
wprowadzenia marki własnej na rynek. Jest to obecnie jedna 
z  kluczowych szans stworzenia rentownego i trwałego przedsię-
biorstwa, o ugruntowanej pozycji na rynku. Oczywiście, wprowa-
dzenie marki własnej na rynek niejako opatrzone jest  ryzykiem, 
należy zatem ułożyć precyzyjną strategię działania i ściśle realizo-
wać każdy punkt, a także unikać zidentyfikowanych zagrożeń  
i wykorzystywać szanse jakie daje przedsiębiorstwu otoczenie. 

Czynniki wewnętrzne 
W ujęciu endogenicznym, rozwój przedsiębiorstw branży zoo-

logicznej uwarunkowany jest przez czynniki wewnętrzne, wśród 
których zasadniczo można wyróżnić wielkość majątku jakim dyspo-
nuje dane przedsiębiorstwo. Jest to czynnik, który w sposób zna-
czący determinuje możliwości podejmowanych działań rynkowych 
[15]. Kolejnym czynnikiem jest zdolność  do wdrażania nowych 
produktów na rynek zoologiczny, pozwalająca na sprawne funkcjo-
nowanie w warunkach konkurencji monopolistycznej i coraz więk-
szego otwarcia polskiej gospodarki na wpływy rynków zagranicz-
nych. Duże znaczenie ma również sprawność zarządzania zasoba-
mi przedsiębiorstwa, na którą bezpośredni wpływ mają doświadcze-
nie, kwalifikacje, wiedza, przedsiębiorczość i umiejętności kadry 
kierowniczej oraz know-how całego podmiotu gospodarczego. 
Szczególny wpływ na kondycję i możliwości rozwojowe małych 
przedsiębiorstw ma jakość oferowanych produktów oraz zdolność 
identyfikacji i zaspokojenia potrzeb potencjalnych nabywców [14, 
s.1]. Kolejny bardzo istotny czynnik stanowią powiązania koopera-
cyjne z innymi organizacjami. Na rynku zoologicznym rentowne 
partnerstwo biznesowe rozumie się przede wszystkim przez posia-
danie własnych dystrybutorów w różnych rejonach Polski, tak aby 
produkty i marki własne danego przedsiębiorstwa były jak najszerzej 



I Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 1823 
 

rozpowszechniane. Ważnym czynnikiem jest również odpowiedni 
poziom obrotów i marżowości oraz płynność finansowa, które na 
wypadek trudności w uzyskaniu dostępu do źródeł zewnętrznego 
finansowania, często mają decydujący wpływ na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa. 

Wewnętrzny czynnik współczesnych przedsiębiorstw zoolo-
gicznych, który zasadniczo można określić jako mocna strona, to 
przede wszystkim własna, renomowana marka, która zdobyła uzna-
nie konsumentów i osiągnęła lub przekroczyła planowany pułap 
sprzedaży. Równie istotny w tym przypadku jest stały dostęp do 
surowców, półproduktów lub technologii potrzebnych do wytworze-
nia  danego produktu w marce własnej, w celu utrzymania jego ceny 
i dostępności na rynku. Kolejnym istotnym elementem jest doświad-
czona kadra pracownicza, wyposażona we wszelkie intelektualno-
techniczne kompetencje, służące do popularyzacji oferowanych 
produktów i marek własnych, a w efekcie do zwiększania rentowno-
ści danego przedsiębiorstwa.  

Istnieje również wiele czynników, stanowiących słabe strony, 
analizowanych firm, które destruktywnie wpływają na funkcjonowa-
nie przedsiębiorstwa zoologicznego. Można wśród nich stanowczo 
wymienić: wzrastające koszty produkcji lub zakupu surowców, brak 
lub awaria specjalistycznych urządzeń, wiążące się z koniecznością 
wypożyczenia zamiennika, zbyt niskie marże i małe obroty handlo-
we, brak popytu na wprowadzony do obrotu produkt, nieprawidłowo 
skonstruowany system informacyjny oraz słabo wykwalifikowana 
kadra kierownicza nie posiadająca wystarczających umiejętności. 

PODSUMOWANIE 

Ostatnie dziesięciolecie, a zwłaszcza ostatnie lata XX wieku, 
w światowej nauce i praktyce zarządzania przynoszą wiele nowych 
koncepcji i metod zarządzania organizacjami, w tym koncepcji  
i metod zarządzania zmianami. Przedmiot zarządzany (np. przed-
siębiorstwo) jest jeden i proces zarządzania – choćby najbardziej 
złożony – również jeden, a koncepcji i metod zarządzania wiele i to 
różnorodnych [16].  

Przeprowadzone rozważania potwierdziły, że w przypadku firm 
z branży zoologicznej jest to proces trudny i skomplikowany. Bardzo 
duża ilość zmiennych w czasie uwarunkowań powoduje z jednej 
strony brak możliwości wygenerowania uniwersalnych rozwiązań, 
z drugiej zaś wskazuje na potrzebę nieustannych zmian i prze-
kształceni w zarządzaniu firmą. 

Wśród metod, które mogą pomóc w budowaniu racjonalnych 
koncepcji zarządzania w branży zoologicznej i ich przekształcaniu 
na pewno można wykorzystać wyniki analizy SWOT przedstawione 
w artykule, ale nie wolno zapominać o innych narzędziach i meto-
dach takich jak reengeneering, benchmarking i inne. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że na współczesne kon-
cepcje zarządzania firmami zoologicznymi szczególnie duży wpływ 
ma rosnąca konkurencja, dynamicznie zmienne warunki rynnowe 
dotyczące szczególnie zmienności cen i oczekiwań klientów oraz 
zmiany w otoczeniu prawno-finasowym firm. Podstawowym współ-
czesnym wyzwaniem dla tego typu firm jest przejście internetowe  
platformy sprzedażowe w ramach przemyślnej strategii biznesowej. 
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Determinants of the development  
of contemporary enterprises from zoological industry 

Polish zoological market is fully dominated by private eco-

nomic operators which offer many attractive jobs to the Poles. 

Currently, this market is showing a very dynamic growth, which 

means that the zoological sector in the future may very positively 

affect the economic development of the country. 

The subject of scientific interest is the multi-aspect analysis 

of circumstances determining the development of modern enter-

prises on the evolving zoological market. The article analyses 

both external and internal factors that have a significant impact 

on the proper functioning of enterprises. The main focus was on 

macro- and micro-environment and on the target market, as well 

as their relationship with a given economic operator. The es-

sence of business management strategy was also presented, in 

the face of the growing number of competitors on the market. 

Summing up, the article presents all the most important fac-

tors affecting the activities of smaller and larger companies on 

the zoological market. At the same time, the company's model 

was presented of an operator which has a chance for dynamic 

development under the current circumstances prevailing on the 

analyzed market. 
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