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2018 to rok rosnących kosztów: surowców, pracy, energii a także wdrożenia
nowych technologii. Co zrobić, aby dopasować politykę kosztów do sytuacji
swojej firmy? Odpowiedzi na to pytanie udziela raport Banku BGŻ BNP
Paribas „Agro-ring, koszty w ujęciu scenariuszowym” zaprezentowany
podczas tegorocznej edycji Agrokonferencji.
Raport „Agro-ring, koszty w ujęciu scenariuszowym” to efekt współpracy ekspertów Banku BGŻ BNP
Paribas z firmą doradczą Capful Polska. Powstał na podstawie szczegółowych badań ankietowych
przeprowadzonych wśród producentów żywności i liderów związków branżowych.

Koszty, czyli co?

Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę.

Globalizacja, rewolucja cyfrowa, konkurowanie systemami, transformacja modeli biznesowych
i ekonomia współdzielenia – w obliczu tych gwałtownych oraz szybko zachodzących zmian, słowo
„koszty” nabiera nowego znaczenia. Niska cena nie stanowi dziś przewagi konkurencyjnej, a zbyt
wysokie koszty eliminują z gry nawet największych przedsiębiorców.
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– Obecnie jednym z największych wyzwań są rosnące potrzeby żywnościowe dla
większości rozwijających się krajów. Dlatego prezentujemy w tym roku publikację, w której
analizujemy szeroko rozumiane koszty w ekosystemie produkcji żywności w Polsce.
Tegoroczna publikacja stanowi dobry punkt wyjścia do szerokiej debaty na temat
przyszłości polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego – mówił Bartosz Urbaniak, szef
Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę.

Scenariusze przyszłości
Każdy przedsiębiorca wie, że nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest
rachunek ekonomiczny. Jednak w drugiej dekadzie XXI wieku zarządzanie kosztami, według
dotychczasowych zasad przestaje się sprawdzać. To ogromne wyzwanie dla firm, które
muszą zweryfikować swoje podejścia. Raport „Agro-ring, koszty w ujęciu scenariuszowym”
udziela wielu wskazówek, jak to zrobić.

Agrokonferencja została zorganizowana w formule ringu, na którym zmierzyli się m.in. Lucjan
Paszkiewicz i Michał Siwek.

Co czeka rynek rolno-spożywczy w ciągu najbliższych lat? Raport stara się odpowiedzieć
i na to pytanie. Wykorzystano w nim metodę dedukcyjną, zbudowano cztery niezależne, równie
prawdopodobne warianty przyszłości sektora rolno-spożywczego (w perspektywie do 2023 roku). To
jedno z niewielu opracowań, w którym zastosowano tę metodę dla konkretnego sektora w Polsce.

Agrokonferencja po raz 13-sty
Raport zaprezentowany został podczas tegorocznej, 13 już edycji Agrokonferencji Banku
BGŻ BNP Paribas. Spotkanie zostało przeprowadzone w formule „ringu”, w którym
w kolejnych rundach (dotyczących m.in. kosztów pracy, energii, logistyki) stawali
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naprzeciwko siebie specjaliści z różnych branż. Zwieńczeniem Agrokonferencji była Gala
wręczenia nagród w konkursie “Innowacyjny Klient Banku”.
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